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LOGI DE L'HIVERN
Davant la inclemència d'aquest hivern Ilarguissim que tanqueixes provoca de la gent fredeluga, deacloem jubilosos la
de l'elogi. Hivern cru, aire gelebrit, vent rebre gador dele
s acompanyat d'un solemne seguici de núvols, fred de neu
etedor de saons profundes, beneit siguis. Caiguin els frävis llamencs, avinguts nonrés amb la tebior de l'aire de
vera; amagin-se, arronsats i tremolosos, els Ilaminers que
amen els camps enjoiats de flors o enriquits de fruites. Els
ts, els forts, els soferts, els que en els rigors d'avui saben
lea dolçors de demà, amen l'hivern, com s'amen la llevar
dura arada que la colga, com s'abracen esforçadament el trei la contradicció i la disciplina.
Una terra que no tingues hivern seria una terra eixorca.
e neu no hi ha l'aigua subtil i profunda que xopa el cor
les muntanyes i brolla després en les fonts, delit de l'estivaSi la glòria de les flors, ni l'or dels fruits no seria possible.
Gener és l'elaboració del Maig i el Maig la promesa de l'OcSense llargues hores de vetlla hivernenca, no emergiria
m del saber en la testa dels savis; sense les austeritats de la
ça fecunda, no cremarla el flam de l'espera en el cor dels
En las hores brúfoles que entristeixen ara la terra, mentre
nivel ilis i ombrívol ennegreix tot el cel i la neu congeladora

emblanqueix les muntanyes, si teniu l'ambició de l'etert, penseu en demà, en aquell dernä que és fruit de l'avui
és mes cert que l'avui. car l'avui passa, ja gairebé ha
-t, i el demà arriba ple de promeses que duraran sempre.
Sapi gueu gustar en les amargors d'ara les dolçors de desUna ànima desperta té, àdhuc en la dolor, un tast antit de la joia. Què hi fa que els peus se'ns glacin, si sota la
que s enfredoreix, rutes de flore misteriosament s'asolen? Que hi fa que l'aire geliu ens faci tornar les mans
s, si sota la gelebror d'avui es menté i s'acreix el caliu vigoaue demà ens les farà mes fortes? Què hi fa que tots els
estiguin esborrats per la neu, i ens facin perdedor el
ge, si sabem que la neu és fonedissa i les rutes immortals?

gel desglaç o la pluja esborren per sempre algun cerní, tinpar cert que era cerní fals, drecera enganyadora, gula maa que ens duia a l'abis. Les rutes reials ma no s'esborren.
Cera més cni l'hivern, més florida la primavera i mes curude fruits la tardor. Com més gruix de neu, més fondària de

Com mes ¡larga la pluja, Inés abundant la collita. Com més
ent la ventada, més forte la reacció vital que provoca en la
, ra sang i l'energia que tindran després els nostres mem-

Lleat sigui, dones, l'hivern. I que duri. Una primavera premata la flor de l'ametller. No tingueu ihipaciäncia pels dies
anos. Alta senyora és la llum i vol de nosaltres l'homenatdel sacrifici. El que cau, i alguns en caven, sota la fuetada
le elements, és el feble que ja ha acomplert la seva missió.
n racard piadós i endavant sense girar-nos enrera, que el
it de la neu sota els peus no arribi mai a torbar la germide les collites futures. Moltes sements grillen avui sota
Si tentem la vista ¡Iluminada per contemplar eis miste'Te les Ilavors amb tanta prodigalitat sembrades pel pagès
el) tanta crueltat flagellades pels elements aparentment ads., veuriem sota la túnica blanca de la terra els grans es; de la tardor que s'atansa. Hi veuriem els blats rossejants,
reselles vermelles, i la ginesta daurada les ametlles dobles
cor i dures d'escorça i les figues molsudes

card Sold, el qual dissertd sobre les
"Malalties evitables". Ho fel" en catal3.
En acabat, el senyor delegas dond les
41UNTAMENT NOU 4 gracies al pliblic per la seca assisténTORTOSA
EL GENERAL LOSSADA A
La la presirDtwia del delega goiu, En Joaquim Bartet, s'ha
MADRID
u7t el non Ajuntament de TorDiumenge, en ¡'exprés va ~rae a
aquella capital el general Lossada,
kzent estat elegit NAntoni Lloque moments abans ¡savia conferit el
*GERMANOR CATALANA", carrec de governador civil al general
d'Estat Major Ignosi de Despujol.
DE CAMAGÜEY
Fou acomiadat per l'element oficial
er regentar els destins de "Ger- i
l'alcalde, mayor Alvarez de la Camt Catalana", de Camagüey, Cuba, pa, el gual va acompanyar-lo fins al
iany 5924, ha esta: elegit el Bai.rador del Passeig de Gracia.
en! Consell
L'estada del general Lossada a MaRamon Renté; Vice-pre- drid durarà pocs dies; probablement
Iosep Zmat Roig; secretari, divendres al tutti ja haurä Sornas.
mora de Pons; vice-secretari,
Ahir el governador interí va maniMuntada; tresorer, Joan Ma- festar que no hi havia res de non que
viee-tresorer, loso París; vo- comunicar als periodistes.
lean Romeu, Miguel Pons, EnGarriga, asep Cambra, Josep Ji, 4nig Feh, Josep Fontilarti Arruti, Matas Fugarolas,
• Roig, lotes Mild i Romo»
; i vocals suplents, Francesc
.Varcis Rossell, Francesc PloAhir topärem amb una expressió
Marius Nicolau, loan Selles ti
que, a la primera lectura, no entenTOW.
guerem pas. No l'entenguérem fins
' L ESQUERRA CATALANA" que vàrem cauce que un del que hi
figurava era la catalanització d'un
•Vareeli Domingo continua a "El
• els articles dedicats a "L'Es- de lo castellä. Es tractava d'un cas de
catalana". Aquest porta el sub- lo darrera 1 qual l'adjectiu pot revestir la forma masculina o la femee-Audacia".
nina, puix que es refereix a un subses trciem aquest fragments
tantiu: "a pesar de habérsele avisado
A udacia! Potser tota
de lo critica que era la situación". El
rel lorsament de certs Estats esta
traductor d'aquesta frase havia traduit
nu nca absoluta d'audàcia, manper del crítica, i era
tkudacia en el poble i en els ho- de lo crítica
aquest del critica que no podiem capir
rep resentatius d'aquest poble. Els mentre
no caiguérem que del era una
rns més greus han passat—mo- tradució d'un de lo.
1 q ue podrien isser ennoblits amb
1 precisament aquest cas, en qué lo
d 'audicia—i el poble dient que afecta, no exclusivament l'adjectiu seIt ha bornes i els bornes que creuen güent, sinó tota una frase, la traducdient que no hi ha pnble, tot ció del la no ofereix cap grossa diXrilut„
ficultat. De lo critica que era... él, en
L'AJ UNTAMENT DE BATEA català, de coa, era critica.
Aquest del crítica és un nou exemdelegat governatiu del partit de
a lm destitstit reifuntament de ple «mi és perillós de traduir aplicant ks receptes simplissimeti tan caCO NFERENCIA A ARENYS tes als nostres escriptors bilingües. Lo
pot traduir-se en la majoria dels caDE MAR
sos per el o per co, perito no eempre:
4419, e, a to tardo, s'imaginaren M ha vasta es qui co no Es l'asible
"N de Mor ke cotsferloteies ar- i sf el (lo bueno); hi ha earee es eta
pe: delega: govermain.
s6n possibles ni ;o ni el (de lo
Primero d'aqueetes caes- Maca gen).
!ser efelejens doctor, Rip. Fabra
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- LES REPARACIONS

El sistema electoral

M' bona reconeix l'efickia de l'ocu-

Durant la proxImItat de les
eleccions generala d'on ba de
sortir la nova Cambra de Diputata francesa, els radicals-socialistes han intentat una guer_
re de revenja contra el sistema
mixt proporcionalista - mejoratan que fou implantat en les
eleccions anteriors, celebradas
rally 1919 . Tenien perduda per
endavant la batalla a la &timbra. Pede confiaven guanyar-la
al Senat.
Han sofert una greu equivocació doble. S'han equivocat alçant novament la bandera clet
sistema majoritari i concretament del moda d'eleccide Vaterondissement" o unipersonal. I
s'han equivocat en creure que
Itur oampanya reeixiria.
No ha reeixit. M. Poincart,
plantejant la qüestió de contienen, ha guanyat en el Senat
una batalla dificil. Es veritat
que la mejoría que ha obtingut
en aquesta qüestió és petita. 111
bague. ea la sessió del dia 21,
150 vote contra l'esmena majoritäria de M. Peytral, i 131 a
favor. Potser els ministerials
esperaven més de 18 vote d'avanlatge. Perb els antiministedais n'eeperaen menys. L:actitud del president de la Cornisdel sufragi, rantiproporeteió
nalista M . Jeanney, en veure el
resultat de la votació, indica
que tingué una dolorosa sorpresa.
Del debat senatorial, hom
treu la impressió que en el grup
radical continua la crisi d'orientaci ó i de conduela que l'ha
portat al decaiment. Un dels
grosses personatges del grup,
M. Rene Renoult, ha deelarat
que l'elecció unipersonal As el
veritable sistema de la defensa
nacional i republicana; 1 M.
Jeanney presentà aquest sistema com a selvagnarda de les
institucions repuhlicanes.
vigoria d'aquestes seria molt feble si pegues posar-les en perill
un altre sistema electoral; i no
quedarien gaire honoradas el
no tinguessin, en el camp del
sufragi, altea defensa que els
"arrendissements" o petits dietrictes, que M. Briand, Ja abans
de la gran guerra, anomenà
"mares stagnantes". Les aigües
petrides d'aquests estanys no
poden ésser la insubstituible
beguda tonificant de la República francesa.
Tanmateix 45 dificil de lloar
la vigent l'el electoral francesa. Amb tot i haver suprimit la
Carehra de Diputats les 1/tetes o
candidatures incompletes, la dita llei resta mott deficient. Es
sabut el seu principi fonamental. que es ratribució de tots els
Hoce de la circumscri pcie electoral a la lista ene eTht4 la majoria absoluta (principi majoritari), 1 el repartiment proporcional dels lloes quan cap
'lista obté aquesta majoria
(principt proporcionalfsta). Un
tal sistema mixt, que podrlem
anomenar mixtificació si volguessini fer un ion de paraules,
té el perill de prestar-se a
combinacions entre els partits
per airavellar els llocs, amb
perjudici del dret de representarle de les minories.
No es estrany. dones, que els
socialistes, partidaris de la representarle proporcional pura,
es mostrin hostils el sistema
mixt. Un senador socialista, M.
Brenier, després de fer constar
que el seu partit s'ha esforeat
a la Cambra per ebtertir la implantació del veritable proponcionalisme, ha decterat que, eis
sociallstee mes s'estimen el s'eterna ele rarrendiseem ent" Un
el sistema mixt esteblert rany
1919. per tal cona aquell rte mes
favorable a la representar le de
les minories. Si nomas ce traetic d'a q uesta representacee.
potser sf aras estaría justificada
la preferencia.
El sistema mixt, el qual declaris darrerament la saya adhesió la Cambra dt Diputats
per 408 vote contra 127. es una
trnmsnerie entre els doe ¡sietemes rivals, tranearrin imponeda per les circumetftnriee i
la qual rae dele dos tiene netä
centent. En tot ces, la role 1egira ea que les rerreecions n1
sistema establert l'ene 1919 elgnin rete* en A g ente. (recosetar-lo Mi a la reeresentae,rd
preperelenal, I ne pas en el de
tornar al sistema majnriteriunipersonal.

pació francesa

A. Revira

1 VIrgill

AQUEST NUMERO EA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR
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Un

Isportut dIscin

Parte, 25. — Un diart del
matt publica unes declaracions
de M'Kenna, president . del segon Comité de perits, que diu
aixf:
"Abano de l'ocupad() de
conca de la Ruhr, el poble alemny consentia a pagar les
reparacions, paró els grane in-

dustrials s'hi oposaven siste-n
mäticament. L'ocupacid de he

Ruhr els ha convençut per fi
de la necessitat de competir els
seus compromisos, i ain es el
benefici real aconseguit per la
politice francesa."
Cal tenir en combe que Pojntare, en el eeu discurs, contestant a Lied Bium, va fer deolaraoions anälognes. El redactor diplomätic e l'Agència
llevas indica que, amb tot, no
eren aquestes lea deolaracions
que aren a la meta del senyor
Poinear6 en prontriciar el sau
discurs, sind que 41-India a
tres paraules proreinciades davant els seus coilegues pel president del primer Comitè,
neral Dawes. Les declaracions
del tècnic singles I de l'americä
concorden, dones, en absolut.
Als cerdas autoritzats es
considera lamentable que en
moment en que Franca apropa
el seu criteri al de les paraules
deis técniree el ministre de l'Exterior del Reich, senyor Stresemann, alentlt ebertament al
Reichstag a que proclami que
l'ambició que Atemanya sien'
pel seu mecen, per la aova flota i per les aoves ~mies, és
un innegable diva que tenen davant el món.—Havas.
Parte, 25. — Segons el "alatin", el tècnic al cual va alludir el senyor Poincare en el
Sau discurs de dissabte, era el
senyor 3I'Kenna, <pe va declarar que rocupacie de la Ante
havia eonverreut eheintrustriate.
alemanys de la necessitat de
pagar, i fent ressaltar a l'ensems efe beneficia de l'ocupacid francesa.—Havas.
DECLARACIONS DE MARX
Berlin, 25.—En recateó d'una
manifestació organitzada per la
desee maja. el canceller Marx
declaris que Alemanya mostraris
als peras que esta retto7tts a administrar 1 posar en ordre per
si metete« les seves finances, a
l'objecte que aquestes emprenguin un carel ascendent. — HaYac,

ELS INGRESSOS DIARIS DE
L'ADMINISTRACIO FRANCOBELGA DE FERROCARRILS
Parle, 25. — El periòdic "Le
Matin" diu que el die 12 del
mes actual l'import dels ingressos diaris de l'Admenistració
franco-belga de ferrociarrils de
la Ruhr s'eleva a cinc milions i
mig de franca, passant de mig
minó els beneficia /le es. — Haya c.
DISCURS DE flf. 11111AND
Careassana, 25. — En el
banquet celebrat ahir pel grup
radical socialista, el erinyor
Briand pronuncia un discurra en
el qual declara que en el moment actual la polflica eeterior
domina sobro la interior, encara que no existeixIn entre les
dues politiquea barreres infran-

quejables.
L'onador va fer observar que
tan aviat com es va saber que

el Govern trances es trobava
disposat a negociar sobre les
bases de treball restituida. pele
',Untes, la tensid dele canvis
cessi itobtadarnent.
La contienes total renalgertt
novament quan les converses es
reprenguin.
Cal. afegf el senynr Briand,
crear una atmosfera de segunSet, 1 cal que Alemanya sitplga
que ele pesos europeus novament ami:flete li imponen una
pan real.
Fr*Drd. mis; forte que mal,
ha d'aprofitar ei nen poder moral rom a pafs Mine del mal
somni d'una revolucid.
Una deeeareda propaganda
intenta representar Franca rom
Uns potAncia militarista, essent
un /vele esmenialment patino
que &sitia rernancifneele
manga I que le vida ?raqueen
potänola s'eneamlnl per vlaranvee de Ilihertat.
El senyor Br1and recordis a
oontinuaeld que ve treballar
sempre per mantenir el mis
eistret aeord entre ele aliste 1
que va abandonar el Poder con.
vençut que la eonsarreet6 dele
drets 1 de la segurstat Tran.

de

1. Madi

ea solament podria aconseguirse per mitjà de solucione de

caràcter internacional.
Ocupant-se de la política interior, l'orador declarà que
l'Església i la República han de
confiar recfprocarnent en Hure
papers respectius.
Preconitzis la unió sagrada
republicana dintre el bloc nacional 1 acabis el seu discurs
dient que les próximas eleccions
assenyalarien el triomf de la
República i l'anorreament de la
reacció, a condició que els republicano demòcrates i socialistes sàpiguen unir-se per tal com
en cas contrari serien venguts.
111W1115.

EL "NEW YORK TRIBUNE"
DIU QUE ELS ACORDS DEL
CO311TE DE TECNICS NO ES
PODRAN EXECUTAR SENSE
"GENDARMES"
Nova York, 25. — El "New
York Tribune", parlant de l'erecució de les mesures projectades pel Coma?, de tecnics, diu
que és evident que la força no
podrà esser enterament descartada i que els nous acorde no
servirían de res "senda gendarmes". — Hayas.
ALS EH- UU.
BURNLEY 31ENDERSON, PRECONITZA LA REVISTO DEL
TRACTAT DE VERSALLES
Londres, 25. — En un discura pronunciat ahir, el senyor
Burnley 31enderson, preconitzis
la convenitericia de revisar el
Tractat de Versalles, per estimar el seu text contrari a l'esperit dels catorze punta retomanats per ¡'ex-president Wilson. — Hayas.
EL CONCURS BOK PER A LA.
PAU. — UN CONCURSANT RECLAMA LA INDEMNITZACIO
D'UN klILIO DE DOLAR!!
Parle, 25. — Telegrafien de
Nova York a "Le Matin" que
redvocat Hendrick acaba ¿'latentar un preces contra Eduard
Bok, reclamant-li la indemnització d'un milió de dblars.
El senyor Hendrick pretil que
el projecte que ell va presentar
al concurs Bok per a la pan havia estat acollit per atribulr-li
el premi, no essent niel per Injusticia. — Hayas.

Full de dietari
A PROPOSIT DE BUNYOLS
Vaig eaminant pel carrer i tot sovint llegeixo unes lletres escrita amb
blanquet sobre el vidre de les ¡laques,
les pastisseries i els adroguers:
BUNYOLS DE L'EMPORDA
Si us hi fixeu, descobrireu que l'ortografia d'aquests rètols no és gaire ferma, pnix que unes vegades l'Empordi
apareix començat amb A i d'altres,
rapostrof :a a coltocar-se en els nocs
mio inesperats. La caligrafía tampec
sol Esser neta i Udl com la de les
cotitzacions en els vidres de les batuques...

BUNYOLS DE L'EMPORDA
Els he tastat. Són una exquisitas
sublim, per6, si ensopeguem una bona
elcboracie, sen efectivament mengivols
saborosos. Filtra un absis pretendre
que el test evoca la plana empordacesa, la sardana. /a tramuntana, la
Costa Brava... Hi ha precedents; ho
sé. Moka escriptors han associat
tust d'una menja que de vegades no
coneixien amb respecte i amb

d'un paf., que tampec coneixien. Cal
evitar aquestes mixtificacions. Els
bunyols anomenats de l'Empordi sea
mengívols i saborosos; abre puc eacriare sense mentir i això Es el que
escric.
Es ciad& coxa aquests bunyols han
realitzat en poca anys la conquesta de
Barcelona. De primer, només en trobaben l'anunci en alguna botiga extraviada. Avui, els trobeu per tot: al

centre i a la periferia. Un temps nce.
nada apareixien els divendres de Quaresma corn invitant els ciutadans a
suplir les deficieneles de ralimentacid
magre; ara es prodiguen tot ?lisien:.
No ens ha de doldre apuesta invade
que tes i Ist no pertorba cap tunde
mendal de la nostra eeonoinia. Eh
bunyols de l'Empordà, ultra l'avantatge d'in« indlgenes. testen el de
presentar-te amb lancina tranquen.
Eta podeu evitar II no o ve bi de
menjar-lee. De Iluns hi ha el sitel
que ue avisa:
BUNYOLS DE VEMPORDA
••• 1411
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CRONIQUES DE LONDRES

LI IOTA

(DEL NOSTIE 111DICT0B-001111M01131114
Londres, 21 de tebrer.
indici de perterbeeione ~ves
L'antinòmia de la politice de persintents en el futur.
la post-guerra es planteja aixi: cabament de la vaga, que es
D'una banda le post-guerra ha pot donar com a ferm, una de
exaltat els instints nacionalis- les causes de preocupació del
tas . Els Esteta estan potencial- govern actual haurà desapare -e
ment en guerra els uns contra gut.
els altres. Per tant, cal ésser
Durarà molt el ministeri
fort, cal armar-se, cal Unir un Macdonald? 3Ir. Asquith, el priexercit poderes. Per?), d'altra mer dia que parle, en nom dels
banda, un exercit poderes re- lliberals, vingué a dir al Gopresenta una suma de despe- vern, "amb tole cordialitat, i
aos enormes, que en l'actual Eu- amb teta sinceritet", que tenia
ropa, empobrida, cep Estat no la seva vida a les mans. Es dar
es traba en situació de supon- que Mr. Baldwin pot dir a Mr.
lar sense posar en greu perill Asquitii amb la mateixa cordia-.
les aoves finances; és a dir, litat i la mateixa sinceritat que
sanee afeblir el front econòmic, cal comptar lambe amb els cono
que es una altra de les forces servadors. Però, de fet, Er.
que cal tenir present al costat Asquith es propon un dia tom-.
dels eanons. Afegim que aquest bar el ministeri, per mica de
afebliment de les finances sig- red que tingui en la sen crítinifica batea de la moneda, es a ca, s'emportarà, ei no Mr.
dir, vida cara i. per tant, en els dwin, segurament la majoria
paises democräties perill de dels conservadora.
perdre les elección. pel govern
Però el moment oportil nci
que adeude{ aquesta Urda de vindrä mentre ele laborietes no
política.
facin una politice mana radie
Evidentment la solució (si es cal o Ilur presencia en el Go-.
que hi ha una solució) fera cer- yerre no sembli deixar de tenle
car una forma de defensa i d'a- eficäeia per als interessos in-'
tac tan efectiva com els arma- ternacienals d'Anglaterra. De la
ments, i mes económica. Això primera cosa no sembla que hl
.45 el que ha cercat Anglaterra hagi perill mentre Macdonald
en el ministeri Macdonald. El es mantigui en la direcció. De
ministeri Macdonald representa fea Mr. Macdonald i els eleel mínimum de pertorbació in- ments moderats del partit hi
terior compatible arnh el màxi- venen clan. La (uncid del parmum de pertorbació pels ene- tit laborista, com a partit de
mies i els mitjos amic,s d'An- govern, estä en ésser un punt
glaterra. Que Me. Macdonald es mes avançat que el partit Iticomporta I es comportarà amb beral. Dintre d'aquest to poden,
una "inflexible moderació", se- a torea d'anys de fer de govern
gons la frase de Millerand, a o d'opoeició, fer passar algunes
horca d'ara no cree que ningel reformes. Si voten asser mds
en dubt.t. Per aqui es conta una radicals que això, no taran res
aneedota deliciosa 1 molt ca- més que dividlr-se, i amb aixt,
racterística. Sembla que un deis inutilitzar el partit i allunyar
extremistes del ministeri es els setas ideals almenys per deu
presentä. pace dies desprele de o vint anys. Gar pensar que
la eonstitucid del Goverre a Anglaterra es deixar imposar
Macdonald, i ii digné molt de- per una minoria d`extremistes.
cidit:
fa no sirber-quilès Anglaterra.
—Senyor president. vine' a
Ara. si el . partit laborista en
preguntar-11 al haig de dimitir. el Govern no pot fer respectar
31r. Macdonald se'l mirä sor- la concepció internacional d'Anpräs i respongue amb teta glaterra, no pot fer readquirir
calma:
a Anglaterra el dret de dir el
—No.
darrer mot en totes les qüesEl ministre insistit
tions exteriors que l'afertin, si
---Ja ha llega el meu discurs la politice anglesa es veu end'anit paseada?
trabaneada per França. alesI Mr. Macdonald, amb el mes hores aquesta arma econbmica
gran aplom i la màxima amabi- contra l'exterior, i especialment
contra el ved de l'altra banda
lita t . tontestit:
—No: ni penso Ilegir - le.
de l'Estera. que as el ministeri
de
racció
rendida
Quant a
laborista. hanrä manifestat la
exterior, no ral Binó veure la saya ineuficiencia.
reculada de !de. Poineare a tots
aleshores Anglaterra en
els frente per adonar-se que la provarä datares. I construirä
simple exietencia del ministeri mes aeroplans i fondrä mes caMardonald debilitat conside- nees que Frianeet. Car si els mèrablement el vigor de receló todes mes o menys pacifica no
politice exterior de Frenes. Lis_ donen resultat . Anglaterra. com
gin lee notes politi quee de Mr. la (lanera vegada, anirä fixa a
Jacques Bainville. Mr.
la fi. "To the end. to Ilse bitter
no para de ¿arietar-lo un perill end".
per a Europa. El qui conegui el
Juan Cremilla
läric dele hornee de "L'Artion
Francnise" cap perfectament
que Europa es un deis noma EL COMITE INTERNACIONAL
que es dóna els intereireee
DE MINAIRES REBUTJA
Franca. La tradurcid de la fraL'AUGMENT D'HORES
se al flenguat g e corrent, no te.
DE TREBALL
dones, res de dificil . Es tracia
Brusselles, 25.—El Comitè
d'una q ueixa remite la Franca
nacionalista aquesta vegarla ha internacional de minaires ha
estat. tocarla en el punt mes vire rebutjat raugment d'hores de
La balee del frene da rerpressie treball, insistint respecte la raeoonbmica d'aquesta seneació tificació mundial de l'acord de
del moment politic que tothom Washington.—Havas.
registre.
Cal ter honor a la visió poliMATIZ DE BOXA
tice de ler. Asquith, q ue ha im- FIRPO VENC
P7R K. O. LODGE
posat el ministerl Matalonald.
Buenos Aires, 25. — Avui
L'acta de Mr. Asquiht he des
del punt tite vista ¡Ingles. un s'ha celebrat a aquesta capital
acte de politto de gran estil, de un match de boza entre el
retan deis politice anglesos del gil argenti 1 el boxador Lodge.
Firpo ha quedat vencedor al
segle XIX.
Petites molèsties són inevl- sisä round, per X. 0.—Havas.
tablas. La vaga dels docke, segulnt la dels maquinistes, es
una d'aquestes petites molèsties (petita si es compara amb
l'amplitu d dels objectius proponata ame, el ministeri Macdonald), que la gent pren amb
ala ~Miela th4t144118it
calma 1 resignad& Aquí es ero- 1 del Comen dediquen llave es..
gué generalment, des del co- fono* a rempresa øs SAØSJSmençament, que la vaga no du- ment clei trama. Lis vale" le.
raria gaire, 1 aixf ha estat. Una arengare «taran sulaleates a
de les coses que ho tela creu- un plisarás .on$r.1 1 rikellda
re es que ele dos xfIlIngs de mes
la Sorna dn Valora esith
diaris que demenen els obrero, •mea ünkagnant a Medie
eón ele metete°, que resulten
trampera que oflelalarent
d'encarlmen t de la vida, segone guln autora:ata. La Mula •••n
el nombre India darrerament
sehe witstamed
aparegut' Aixb tela que la pe- Nellna ha
sitió deis obren davant del pd- en alguno Note una haba de
hilo •stlguie molt enfortida. El P7'50 a 111110.
Den* sepa molerla al Mes
tal que, mig ren la vaga, el
cartel de la Illura am13 el Miar merma la torea NI
treballadeve
—
‚'hegt mantIngut amb gran setabIlltat, prova que la finanas antes» han anea& lea pes
Internacional no ha eoniklerat moldeas la 14.1% 111111101
MIS iseips • Nema**
n1 un momia la vaga ma. que
com un fenomen passatger que MIMO.« Pella 111119
ao alma ras Importad nl da.
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Anuncis Oficials
SANO URQULIO CATALA

RA de Fi Mas Sard
faca- (mi • faiers • [ linll

20, Rambla del Centre, 20
1430 A.

Telefon
I
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oh,»

nah
69:25.6010 aem
61 . 55 01 36186

GASETA BARCELONINA
allnnnn•••

Es convoca els senyors accionistes a la Junta general (irdinäria assenyalada en primera
convocatòria per al dio 16 de
marc vinent, a les dotze, al local social (carrer de Pelayo,
42 ) per a examen i aprovacid
de la memòria i balan tmical
en 31 de desembre darrer. i
acordar la distribució de beneficis. Si per manca de número no pogués constituir-se la
Junta en primera convocatòria.
e'entendrä eonvorada en segona
convocatòria per a dos quarts
d'una del mateix dia.
Per concórrer a la Junta caldrä tenir dipositades les ar(ions tres dies aban.s, almenys,
a la caixa
Barcelona. 26 de febrer de
1924. — P . A. del C. d'A., Felix
Escalas, director i secretari general.

t

Santo d'aval: Maties, epa. Tarusi,
bishe; Sebastià diparki, confessur,
francisca; Santa Elena, inärtir.
-NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS D'AVUI
MATI
Pere Boada Olivé, de 50 anys,
casat, dl carrer de Sant ,Icroni,
segon, alcementiri del Sud-Oest.
A los vuit.
Josepa Llambés Armengol, de 72
anys. vidua, del carrer de Sant Antoni Abat, 5o, primer, al cementiri
de Les Corts. A dos quema da
den.
Josep M. Benítez Fernändez, de
6 0 anys, casat, del carrer Clarrir, la,
quart, al cementiri del Sud -Oct.
A les onze.
Marc Lozano Monje, de 79 allys,
vida. de la Rambla de Catalunya,
z6, tinque, al cemétairi del SudGasa A un quart treatze.
Francisca Garcia Anguera, de 76
anys, vida', del vare'. de Bastes, 2,
segon, al cementiri del Sud-Gest. A
les vuit.
Teresa Borras Montaner, de dus
anys, del carrcr Castillejos, 335. pri-

SOLER i TORRA O

MANS

e

Maria Dalman Montero, de 49

RAMBLA DELS ESTUD1S, 13, 1 BDNSUCCES, I

VALORS CUPONS GIRS - CANVI

1
copen venciment

Negociem lots els
prim g r ile març

92M1111111191MMIlliiffiVIRIIII9Weli

FIRA MOSTRUAR11
VALENCIA (Espanya)

MERCAT INTERNACIONAL cel '10 al. 25 de rnaig dc 1924

Inetaució declarada oficial pm 11. 0. de Si de rnalg de 1021,
sota el patronat de l'Estat espottyol i la presidencia lionoräria
de S. M. el Rei Alfons XIII

EL TERMINI D'IRSCRIFC10 ACABA EL 31 DE RIAFIC
SECRETARIA CENEF.AL: Aparto! do Corrous, 132. Itirecei6
lalegräf:ca: Feriario. Clan: A. 13. C. _ Cinquena etlieid. Telefon 1.105.
..1.1111111•11•1•0,

12

M

ESOS TERMINI

JOSEP FILM 1 MOL
CC

Vergara, 5

EL

Tel. 5165 A

LLIT DE METALL
A L,ABAST

ce

DE TOTES LES FORTUNES
UNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI
EN AQUESTA FORMA
Vg8arrE
vcij-LA 12

MESOS TERNIN1

iner, t cententin del Sud-Oest. A
les vtra.
Plàcid Rodriguez Martín, de 21
anys, salten. del Correr da Pap!, 17
(caseros), al Celicut in de Sano. A
les ale:.
Francisca Biharman Solä, de 56
anys, casarla. del earrer del Miracle,
20, primer, al eernentiri de Sans. A
das quarts de ncu.
Cesari Vall Paredes, de 66 anys,
casal, del carrer Vallipanrat, 18. principal, al cementiri del Sud-Oest. A
les deu.
Francesc Gallart Jubones, de 59
anys, casal, del carnee de la Diputaci6, 41 primer, al cementiri
Sud-Oest. A dos quarts d'onar.
Roser Brizuela Hurrielii, de 32
anys, casada, dal carrer d'Espaseria,
e, primer, al cementad del Sud-Oest.
A les vuit.
TARDA
Francesc Vila Rcque, de 66 anys,
de la Ronda de la Universitat. 22,
al ccnkntiri Non. A les tres.
Josep Calabuig López, de 64
anys, del cartee de Zola. 14. al cemcmiri de Sala Nervasi. A les dues.
Terzsa Queralzó Rafcqucs, de 73
anys, del catre:- ¿c. Londres, 91,
cementiri Is:00. A les quatre.
Jozqtam Agudo Sune, de ao znys,
del carrer de Curtidors. 3, al ccmehtiri de Sant Andreu. A dos
quarts de quatre.
Da:me Roquesalbes tu61, de 44
atlys. del correr de Semcders. 10, a!
ceznentiri Va. A dos quarts da
(pIZtitC.

BANQUERS

7.

MERCAT DE COTO-NS

CARVI DE L'OR

NO A Eoal="

la nit, amb el s:•güent ordre del dia:
Lecura de rada anterior; admissió
de socis; assurnites locals; proposició
de la Junta directiva.
_—
UNA NOTA DEL COL.LEGI
D'ADVOCATS
El Collegi d'Advocats mis prega de
fer constar que ladvocat Rafel Arnau
Salvador a que fan referencia cls diaris da la lecalitat en donar compte dels
detinguts arnb motiu de la falsiticaci6
desc..berta. no putany 1/i 110 pertangut mai a l'esmaltada Corporació.

tindreu

Demaneu al vostre estanquer
PAPER DE FUMAR

CLÁSICO
Eaoig, ro céntima per tot arree
OPTICA F.CONOMICA — Aros, 3

anys, de in Ronda de Sant Pero, 29,
UN GONSELL DE GUERRA
al ceinentiri Nota A dos quarts de
Dama, dimecres, a les dau del mati,
quatre.
Ernest Novell Fontanals, de 38 co reuitira .1 la Sala de Consells de
l'edifici del earrer de Roger de Llúria
anys, c:Irrer de Floriciabl.lnea,
el Conszi; de guerra ordinari de plaça
10 i.8, al ctmentiri Vell. A las quaglie ha de veure i fallar la causa setre.
Narcís Mo1iné Bosch, de 73 anys. guida pel comandant jutge instructor
de musca de la Capitania, En Cristä:
del correr da Francolí. 55, al cular Fernandez Valdés. contra el paisä
Corts. A les tres.
1ar11M L'a
Caries Sumpert Blister, pel (latiere
MOCIMENT DEMOGRAFIC
datemplat, 7CSiSlaCil i desobediència
1..A sETII:\NA
a'.s netas da l'autoritat.
Nota facilitada per l'Institut de
A len cases dels senyors es beu
Dzmotrafia
Charn-Scrs, etiqueta verda, sec.
Defuneions, 861.
Naixements, 495,
FUNEIZALS
Na Dolors Bubils Aymerich. víEXPOSMIO PERMANENT
dua d'En Mara Maynou. Detnä,
Entrada !liare
Ins deu. a la parri3,-,,n,
—
En Joan Raventtia i Mirosa. Mori
1.:110RA D'ACABAR
12
e-rrent.
Denla,
a
les
eia
ELS ESPECTACLES
d,ti, a Santa Madrona.
Han cstat multades les empreses dels
En Frederic Esteve i Lluhi. Mor; tenues Vietbria i Apolo. per haver
el dia 20 del corrent. 1 hatiä, a dos acabat respecincle fora d'hora.
(Mitras dünne, a Bollen'.
Al Govern Civil ola reina tm teleNa Angel:. i Cortés, 01d 15 grama del sots-secretari de Gol/creaen primeres i segnr.es nepcks, res- cid comunican: que els esmtacles han
pectivarnent, d'Ea M. Gutiérrez i de eamancar puntualment a l'hora anunNA. Any. Mori el 1) i3 13 del corciada. i que han d'acabar a la una de
rella Demil. de deu a dotze, misses
la nula:lada Ilevat els dies festius. d'esals Carinelite,
trena o de benefici, que poden allarNa Seba'Aiana Pi. Erugulat de
se mitja llora mía.
Roure. Mari el dia de geiler dar- gar
rer. Denla. de deu a dotze, misses a
Ferrar', 14. Casa
Sama 1, 1 aria del rolde Nota
PAHAltiUES
En Josep Antat i Serrats. Mori el BIOMBOS
dia 9 tel corrent. Denla, a les deu,
al Pi.
RESTAURANT ROYAL
En Jaame Veras i Barrí. 1110r: el
Sat6 de Te
dia l da cecee. Denla, a les deu, a
cada dia te dansant de 5 a dos
la Casa de Caritat.
quarb de 8, 1 dinar a lamerlo
_
cana, de 9 a ti.
&peda san/denlo: cate LA 04RZIL
JO1ES ROBADES
Dr. MONTAÑA. Afeccione a la arde 1 ea.
En una taverna del correr de Sant
ball. Corte Catalanee, 538, atan., pral.
Joan de Malta mitraren lladres durant
I:1.S CUINERS
la nit, emportait-se'n 500 pessetes en
l.ertitat Artt,tir a Culinae.a" celei joies per valor de 1,000 pesbrara reunid general extraordinaria sete.s.
aval, dia 26, al seu estatge social, car— Fracturan) la porta, entraren 'larer del Pi. lo, principali a les del' de dres al domicili de Joan Barril, del

MALTA
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15 35

Tema

0.52.
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van discutir vivament, en us
del carrer de Barbara, Ma
Puig, mostressa del pis, 1
rosa Brabo, rellogada. La
rina feo ú g del porró per am

nena Assumpla Lupien Alvarez,
que va morir a lacte.
El colas topa contra Ull pal
del trarnvia.
El xofer es presentir al piarlernt de -la guàrdia urbana
d'Ilostafrancs.

Fira

LLET

mentar eloqüentment.
La rellogada fctu auxiliada
leo Casa de Socors..

CM TE
4i
.
-.ona

vista,

No 6,4 ine: ene una orxata del m'e de
plantes Ileteres que pasiuren 1r:sin:Uvamete, eis mannters guau unen neeessnat
ourant Pambaris: lob-Vida Miro. 1
rranbat ra!barnintiria, dolor', 1 mo/esties
p 1 0 1 0 , de resta!. &senro g na 1 fortifica
el nos esser. topmen la mare I predts505,1 pm, a un part lene 1 I tel abundant.
En la lactancia: flon-S'ida I olía. O aug111,12la la qUaniitar dc !le:. Penciquelx en
ca,etina I mante ga. reta la More de la
demulrleIG Causada per l'alletament.
En tormacies. Autor, doctor ettret,
pana Comercial, 9. Barcelona.
TRAMVIA XAFA UNA DONA
Al earrer del Clot, en baixar
del trainvia, Francisca Callo
Col va anar a parar sota les
rodes; el tramvia ii talla les
dues carnes, .produint-li conmociO cerebral.
Morí als poes moments d'haver ingressat al Dispensari.

IA50LL «ASID
; objectes usas de toies olas.
GEL Preu (Ix. Tallero, núm. 41
JO1E3, e4I

INCONVENIENTS DEL FUT.
BOLISME
Jugant iii futbol en un eamp
de prop del correr de Maxim
(Ilostafrancs). el noi Albert
Pernio Pérez es trenca la tibia
esquerra.

6

tocant Pasee de Gracia)

etaixa de,Caree4

Oficial

Mes . metre

de Mostes

111111123 cior.
Li

PCNCA1311

Roh-Vida Miret

el

OIT

Nova Orleans
Tanta auterlat .
00e1
1 0111
. . .
Peno Merman.

prenent

LA FINACOTECA

CLAPES

212

19'40

número 80.

PARAIGuLti GANDU8
Portaferrissa, 10

I.a Novella d'Ara publica aquesta
settnana dues pre<ioses noveHetes d'En
Santiago Rossinyel, que porten per tito! "El pati bias" i "Llibertat". per
a les quals ha frt unes bellos ilustracions el conegut dibuixant Jiménez.

P:'31

reir
2 II

LIVERPOOL.
Tarea l'alertar . .
Obertura
. .
Segun telegrama. .

arete

111101

910
3 '1

t

Ob•rtnra
. • •
Pegan talaran. .
Tinte . . . . .

Tema

ate

atare

NOVA YORK
Tuca moteen..

}lucia de justificar la missin que tenirn envero els Ilustres associats, donern preus dels
segilants arlieles sense competencia; Mantega Esbensen, lían;
nes de 1/2 quilo, a 5' 25 pessetes; Mantega fresca, a 10 pessetes quilo; Tapioca Groun, a
0'90 paquet. Economat de Barcelona, Ilambla de Catalunya,

MARES

NOVA REVISTA INFANTIL
Aquesta setmana apareixerä el setmanari català infantil "Cigronet".

Cotitzacions del dia 25 de febrer de 1924

carrer de Marcet, núm. 6. emportantse'n oies i robes per valor de 6,000
pisse CS.
estat detingut Angel García Corzän, que estaca reclamat per un deflete de furt.

AMA ‘NAPERIAL

e

1L

Buce1una

E1112,113

rOLINE;')E4

31 mi1g - 10juny

feJARiS

1'5
1'50

CiliOXES

PlIAll3 II INHUMO

011

LI

1.95i

It"
Al moli dl earbd,
futbol, ei noi Joan Serrano L
Faros oa va trencar la te
dreta.

Tancament d'intEtrIPCió 81 33

--

UNA CA IG U DA DESGII ACIAD
Josepa Xucla Badia, que
al carrer de Sadurní, Va co
e.sehles avall. t•ausant-se
fracturo grcu de la base

Al correr de Santa Colina, al
camp nIe futbul -Avenc

discutint de temes esporl ins. Jaume Golarons Baya 1
German Ilelvis Torres es van
causar ferides contoses.

erani.
El públie astil ja convent
que par minorar v0ixelle3.
vol elegir entre na gran ass.o*

A PARIS

III podeu anar agregant-vos a
rexcursiO de l'Orfed de Fans,
carrer de Sane-, número 73.
-

lit i comprar niAs barat que
qualsevol altre lloc, ha d'al)
a les vaixellerics Lluis INglad
de la Rambla de les Flors,
i Ronda do San/ Antoni. 5.

MESTRESSA 1 ItELLOGAD.1
p er Miestions econämiques

LAVABOS-BANYERES

ESCALFADO RS

PURE PERMANYER
mas bon substItutlu de la

BIDETS-DUTXES,

lactancia materna

etc.

JAME SAURET

ESTAFAD%
A Artur M'yayo, al caere y de Sant ltamon, li van limar
60 pessetes. L'Imme va sofrir
un atar. epileptie.

PELAYO. 7

EXQUISIDA LLONGANISSA
LEGITIMA SIBERIA, des el•
11'50 Os. 11g. MORTADELLA,
120 pto. lata 1/8. FOIE-GRAS,
n 9 . 9 5 pis. dala 1 ,'8. VICENS
FERRER I COMPANYIA: Placa
Catalunya, 12. Tel. 112 A.
MOSSEGADA
Al torcer del Comt e de l'Asalto. Maria Gotert Bostena fon
rnossogada per un gos, el qual
q i rauh orosiona a la cama
hiela.

ha &laxa de Sevilla

ELS TRAMVIES DF BARCELONA, S.

NOV

LINIA NUM.

Tel.

3812 A.

UNA NENA NORIA
Al correr (Im Gotvit, Ilt1 dels
nutömnibus de In linia Sant
Adrift-Ilospitalet. va atrapar la

69

RECOUREGUT: Fiaca de Catalunya, Emitan:11a. Playa/ d'Urganaal
Liúria, Corto Catalanes. Placa de Teman. Passeig de Sant Joan, CasI4
de Ccnt, Napols fino a Valencia, encreuament arnb Sardenya.

Inauguració dijous, 28 dels corrents
Tarifa: Placa de Catalunya a Sardenya
o
viceversa

Cristallerie4, Vaixelles, JOPS
de cate i te. Rambla de Catalu-

nya, número 13.

SERVEI

El

DiagAnal - Bogatell

I

to cintims

segon trajecte:
1

n'In:rete-1=i ami) el ferrcenTi
o
correr dz) Fresser

s'inaugurarä tan acial com s.acabin les obres de la claveguera del cartel
la Independencia.
Barcelona, 25 de febrer de 1924.—LA DIRECCIO.

CONFECCIO I MIDA. ESPECIALITAT

CAMISERIV-IORBATERIA-GENERES DE PUNT-MITGERIA
24-26— PORTAFERRISSA— 24- 26 --rEt:EFore-r574-A.--

tamises "Colon noveiat", amb co.ls 1 punys, loa a .8'2 $ pies.
"
"OStord mude blenc 1 cic, snib 2 ces 1 raes, 14'

Tres 24 id
"
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El sanar MADOREI;L fa elogie
br. •tae *mitre s.. Ine.--ealitinekeeed* »senda, nomeni peasoteal temporer fa- del decret i explica el de ha fet
tia d'una manera extraordiarstaii,rie ieuliatiu administriniu, COM a auxi- l'Aseociaci6 d'Arquitectes, de la anal
Melar sortir abatas de les rint. Pr - lia., dele funcionario de l'oficina de en Es • president, i llegeix una, ineetoria' especialment . personals, i ja .referaneia i per autoritsar ¿espeses tincia presentada fa mapa ea aquest
necessiriee d'administració deis arbi- sentit. Explica la concòrdia que regMai Des quarts de set .
tris de plus vitae, solare i contribu- narä en ele teirate. Triara exigua la
Mentrestant e, emitimos Iférint
arriate. Tot is qüestió , de 4103. si c:6 de saltes. tot amb arree a la, •ubvendó única de tsoo pestetes, i
cal aprovar-bo sense eattidiar4 o consignació del vivac pressupost: diu que en cesta casos .'haurà «mg-,
"Per retribuir als funcionaris que mentar, sobretot ea els llocs no ele
be si cal aprovar-lo. primer i desprée expendre , permisos especial, composin la junta revisora de l'impuse solare són cara. Din que és molt
depluavålueidelscosstrsbrció
per estudiar-lo. .
tard i que no vol etnolestar els regiLes .aventures . perpetuares minores, que l'Alcaldia. a prometa ders que fa molt de temps que seuen
¡vencen penosament i ja som cap de la Confirió d'Hisenda, podeì des- allf (els periodistes, no) i tothom te
al flo episocli 1 han no eap"encara si datar a aquest comes fins a m im- ganes d'oir ef seoyor Cenar&
acabidi W. encara que ens rimada. peot. màxim de 9,00ti pessetes."
senyor CAPARO, president de
que acabarà amb la mort de tots ele
Comissió de Casca Baratea, din
Tercer.—En, esencia a opa 'la Secprotagonistes i antes, Si bé hem d'adque
l'augment de la' subvepei6 es
vertir' a Ilitor que un anglas ja fin ció facultativa d'Hisenda esta manca; podria fer tot seguit afegint
de local propi i suficient per treqdelcom semblant
bailar, element indispensable per al tainent soo pessetes a les 1,500 que
En.itabar-se la lectura el senyor
aleo destinad per les primeres 2,000
PROUBASTA fi elogia dele autora seu funcionament normal, es faculti vivendes, bu que es podria nomenar
fAkalde
perquè
adopti
resolucions
les
hineinde
l'obra,
teta
elle
materiale
una ponincia penqui dilluns que ve
nana hónorabilissims, i din que li que consideri oportunes, amb el fi que ja es pugui decidir quelcom.
.sembla que amb *queda garantia ja l'aludida oficina sigui installada. gom
El senyor ARTIGUES ofereix
mes aviat millor, al local del pis sees pot aprovar el reglament
seus serveis i el senyor MADOEl senyor ALOS es ratifica en la llen de la casa número 6 del Garree RELL proposa que per a la ponènseva petició. No dubta de l'honora- de la Ciutat, propietat del Muniejpi.
Quart.--j-Per al tnesegran rendiment cia es designi el senyor Artigues.
bilitat dele 'adore, per() dl ha de
El senyor ALVAREZ DÉLA
declarar que no ha vitae quasi res del treball. tècnica de veloi que desafia a que hj hagi atril que ritzacions de l'esmentada Secció fa- CAMPA din que esta convençut que
cultativa
divicliri
en
dos
d'Misenda
es
si duren.
sipiga de qui va. Torna a' detnanar
departaments, encarregat l'un de . les
que quedi damunt la talla.
El senyor PAR: ja he; veurem.
valoritzacions
de
terrenys
referents
a
El senyor CAMPANYA defensa
El senyor ALVAREZ DE LA
l'arbitri
de
plus
vaina,
amb
un
enmila Comissió i ataca el senyor Albs, i
CAMPA diu que si dueu taran quelPeltre
ele
als
seus
auxiliars.
i
de
el senyor ALVAREZ DE LA CAMcom de gran. Fa l'elogi de la casa
PA diu que vol que tos es deuteixi • les valoracions relitives a 'l'arbitri de al terrat i expressa l'esperance que
amb
contribució
de
millones,
sblare
i
amb tota claredat, però que mxia
convenientment oxigenas,
altre arquitecte als seas auxiliara.
una cosa ntolt urgent i cal aprovecCinquè.—Amb el fi -d'allunyar de contribuirá elpgran manera a la soho tot seguit.
lució del problema social: Nomena
El senaoraALOS preglnta s'hi ha l'oficina facultativa d'Hisenda ton els els senyors Par . Artigues i Capara
proas exemplars penqui tothom pu- agents intermediaria que amb Ilur con- per a la ponencia i demana a la
gui seguir la discussió. corn es fa ducta poc escrupulosa poden arribar a Premsa que sen ocupa amb elogi i
amb fordre del die. però el senyor desprestigiar les ofkines municipals, Ii doni gran importancia.
ALVAREZ DE LA CAMPA li con- s'acordi. que en les comunicacions que
El senyor ALOS proposa que per
testa que en tot el local NO Hl HA s'adrecin als contribuents per plus vi- telegrama ce telefonema s'agraexis al
MES QUE UN SOL EXEMPLAR. luna, notificant-los les quotes que els Directori el R. d., i el senyor ALhagin cStat liquidades per tal concepEl senyor BANQUE. yermen com
VAREZ ho troba molt be i tria el
una poma de pastor, pregunta si es te. seis assabenti que en la Bei estan teligraf •com a mis expressiu.
tracta del retlament de Pompes Fú- p:evistos diversos casos, que de concarece en lea transmisions de domini
nebres.
ELS AFICIONATS
piden
El senyor ALVARI:Z DE LA d'immobles suhjectes a rarbitri,
quota
que
la
motivar
modificacions
de
EL
SENYOR
MANUEL ACEI.A
CAMPA torna a insistir i l mateix
Tothom s'aixeca. El senyor Alba
fa el senyor ALOS, i toud'una s'ai- 'proeisionalment els ha estat liquidada
i seis invitara a que estudiin, si en pregunta si també s'ha aixecat la
xeca el senyor VILA TEIXIDO, el
in- sessió. Mentrestant, l'aficionat, amb
qual comenea dient: Senyors regi- la transmissió de domini que els
teressa. concorre algun daquests ca- un gran paper a la mi, da al mig de
dors. Afegeix que s'han de felicitar
de
la
conveniencia
sos. advertint-los
l'hemicicle i comenca a Ilegi e, peda
que tinguin un company que es vulinteresaos, de tractar no hi 'veu bé i ha d'anar davant la
gui enterar del que es va a votar, i que per als seus
sb& aillafeia
i

reglanset da la 113stria
Ilitre de rompes Fiaeb:es
DOCUMENT UNIC I UNA'. DIBCUSSIO RANDA.
ELS REGIDORS NO SENTEN LA NECESSITAT
'D'ESTUDIAR L'ASSUMPTE, EXCEPTE EL SENYOR AIOS::: EL DECRET SOBRE CASES BABAUN

TES ES ESPECIAL PER BARCELONA ::

L'AFICIO

Amb tot i les tansovint reiterades Ma que no calen Inés explicado:1s.
Tot va com una seda. i coto un 18manifeetadeds de trädiciotlaliame del
lot de palla, fins arribar ah dictanostre AinOtament—t en die nostre valem dir de nosaltres. Es a dir. del CT11- mere de la ComissitS de Cultura, el
mista; pretetasió exagerada pena cer- primer dels quals es refereix a la
ta tanmateix—', ahir es manca a anua colnaboració entre l'Ajuntament i la
les träditióna establertes de començar Mancomunuat per al sosteniment dels
organismes culturals.
a les sis la sessió de les cinc de la
tarda i„ en arribar a les Cases (on- El senyor CAMP diu qüelcom en
sietorials a dos quarts de sis—es un veu baixa: el senyor BANQUE. que
dir—, com sempre. renttä que ja ha- avui es llenara a rorateria en Ileneia temença: la sessiO pu/unan/len a gües viven es ruboritza i pari de la
los den • m:grama minuta, si fa nn fa, Comissi6 mixta que caldea nomenar.
Aleshores el tinent coronel senyor ALcosa ackientanent excessiva, si Inés 00
Suposetn. i no voldriem fer judicis VAREZ DE LA CAMPA proposa
adt aquesta collaboraci6 es porti a
temeraria que l'acta de la sessió antenor no slaggeri naves violències al; cap no solament pel que fa a Cultuprotagnnistes, que aquesta sessió, com ra. sinó també en les qüestions de Bes' s'ho haguessin dit, han de portar neficencia. i dad s'acorde.
RAMBLES O BOULEVARDS?
també la veo cantat, altnenys durant
Es llegit un dictamen de la„Comis•
la pionera pata.
siö de Govern, proposant que es puDESPATX OFICIAL
Aquest decument. que és Ilegit amb bhquin bans invitant a tota mena d'enwats perque votin si es agradaria més
ceriminda que es mereix, i en
tota
nu ofici de la Companyia que continuessin les Rarnbles cona sena
arribar a
o be convertides en boulevards.
de Tramvies de Barcelona participant
El senyor ALOE hespris de maque s havien donat les ordres, com
infestar que ell és partidari del prosempre. i aquest cop no haurien désgrés. demana que A fixi un termini
ser menys oportunes, perque durant
i Cl senyor ALVAREZ li contesta que
y
aquests dies . que la temperatura sna
en Cl ban sin final fins al prime:
fet inabordable no circulin els tram- d ab.-il.
vies jardineres i que vena si I auy
que ve rep els cotes ue ha finarEL REGLAMENT• DE LES P011regat.
PES FUNEBRÇS
El senyor ALOS es felicita de reE5 llegeix tot sequ:t un d ctamen
• de les seves observacions, però d
senyor ARTIGUES li tira una ga- proposant que s'aprnvi el nou reglaIleda d'aigua del temps en dir-li que ment pe: a l'explotaciö !Hure del servci de pompes fúnebres. i el tinent
com que no van les jardineres la gent
ha d'anar a peu perque la compinyja coronel senyor ALA AREZ DE LA
CAMPA manifesta que es Regia el
sm té material -ad-hoc" imolt hj i
que ara que han tret les j.trdineres no Reg:ament. que s'a tronará' la totalitat
i immediatarneolf. artiele per article, cohi ha res i que la gent preiereix anar
sa molt bonica Con ., erutan
. en jardin e ra que no Pa's a Feo a
EI senYo: PROUBAS . FA 5.a'xeca
de rorleris. ho repeteix deu o dotze
aleshores i amb la desolado:, pintada al
ve g-aele s perqué el senyor ALOS se'n rostrc fa un sentit exordi i diu que
faci ben be cabal
la tasen oFells rs desanradabfe. perEl tinent coronel senyor ALVAREZ
que
DE LA CAMPA diu que es donin q ue no front a p partit politic
tls sostinnui. tot se n'anirä en orris
cosa que es fa a salectura de
qua 51 Se vagin.
tisfacció de tots i del senyor ArtiFa ton segun la histAtna naturalgues. i ei senyor ALOS contesta que
critico-filoso') f ico-estadist ico-econ6m
no vol parlar més porqué no vol altareufiteutico i sultrarrenal de la indisgar la discussió.
tria funeraria a Barcelona des dels
Despees de llegir diversos oficis i
mes recufat. temps egipcia. i diu que
cotnunicaciens sen Ilegeix una del diahans hi:l,
hal una gran
• competenrector de la Fira Oficial de Mostees
eia de postines, cosa que. si bé faciacompanyant l'Estatut de l'emita:,
litava a les famílies el dolorós tränsfgons el qual hauran de fermar part s'A, era en canvi una cosa repugnant
dr la Junta dos regidora.
El senyar ARTIGUES dentina un de veure com ets industrials peineguiri] els cadavers des de la sortida
vot de confiança per al senynt Alvarez del viätic de les cases que encara oms
de !a Campa perqui designi els rcgieren mortrOries pero') que prometien
dors mis a propósit.
esaer-ho amb paraula d'honor, que de
Es lierix fivalment la traducci6
veendes no es complia.
d'una nata del director d.orquestra
Fins i tot--clarna patitic—s*havien
del Liceo. me s tre Wcintgartner. felici- arrihat a donar comi a sinns de tres pessane l'Ajuntament per la perferció ami)
.%)
ele s per duro! tA ron Al
>%
que executa les obres del seu repertori
Explica thetuació de la U. E. P. E.
(no l'Ajuntament. és ciar) la Ud..
i les dificudtats que r, trobaren per
Municipal
formar-la , per haver-s'hi entravessat
EJ senyor ARTIGUES. en caatella algun politie i pergee l'Ajuntammt It
del cee ara es parla fa l'elegí a7qU iconstituir 5oo:o00 pessetes de ditectural de la Banda del maIeix conraisit.
sonant i rarla d'un concert que per
reicatala.
Diu. pero, que radas
casualitat va sentir a l' 1')rle6 G;xcienc. ja que el primer de juny de 5914 li
El senyor ALOS diu que creu haver entes que es proninchven paran- que,a del cel la meravellosa epdeMa
Ii hacia de proporcionar un
les laudate.ies per la Banda Muni- tifica que
benefici henific de 60,000 duros en
perol,.
que
cal
posar
els
cipal Diis
tale an n .
punta flamea les is Ii nosaltres,
Explica tot segun el treu de cnst
no fos indiscreció. Ji aconsellariem que
molnliari i (1-.0 que una caixa de
es poses tumbe sobre lea jote s i en del
cedes ocas:nns danitnn l a s comes) i x'cranda que en total costara: 900.50
pessetes era camm:ada 5, 000 pcsgges
fa notar que si no hi legues músks
no hi hauria orquestra (mob be) i a la familia del client. Un bagul de
ton pessetes de cost es (eta pagar son
diu que els mines cobrui un sou
pes,etes. Explica. pe:ó, que arriba un
que és irr:sort i que amb honor i glór.a no es menja i que C al que amb temps. que fou tanta la salut. que la
Un i ó estigué a punt ele faller i que
l'herrar s'hi posin els diners.
DI que pregunearia a mis de qua- l'any 21 vingué la reorganitzacid i
tre persones que li diguessin el que anib aquest motiu «menea de parlar
guanya un miste i no ho sabrieu. de mils pessetes ja que no és tan
Dones. bé—aiegeix—; un mú.;ic co- afortunat com el senyor Par que tan
ri
bra sa pesseies i mitja, cosa Msuii- fäc:Iment neme debilitar-se pot. parcknr per tois comentes i altres C0- lar de milions.
Explica h competencia dels funcioses. Demana Cml conseqüéncia que tela
naria municipals que han conieccionaf
apugi et sou i se% "aquiiati" al
el reglament del que resultnria que la
obrer.
El tinent corrocl senyor ALVAREZ enea ervitat podria fàcilment titularDE LA CAMPA li contesta que te se U. M. E. M. M. E. o sigui
molla rad, peoll que ara no Es qües- Unió municipal d'empleats municipa:s
de pompes municipal . ¡ fünebses,
tió daixis
El senyor PROUBASTA continua,
El senyor ALOS: "Muchas gracias
ignorem el motiu, explicant el seu
en honor de la razón". Tot segun,
girant-se cap als per.orlistes, els pre- próleg al farmacèutic senyor Cera, el
gual s'aixeca i surt del saló per desgunta si és que no té raó.
patxat una recepta.
ORDRE DEL DIA
Continua el senyor Proubasta parlant
Comence d'aprovar-se sense cap in- de Inda, i tant i tant els sacseja que
ddent rordre del dia, quan, en Ilegis- de mica en mica Ii arriben a set mise un clicusixu_dt la Clareisaiá de bona cosa que alarma el senyor Par.
Personal najt1sunat un tuba, el senyor
En acabar, el tinent- coronel senyot
MUNDO, que havia fet vot de cante- ALVAREZ diu que ara el que cal éa
dat, demana la paraula i la lectura Esser bons minyons i discutir I apraduu anide del reglament de la guar-

dia Muna i diu al Conaistori, al
• hile i a la Premsa en general, abrí
com també a Barcelona, que no s'estianyi de res perqui a la Comissió
de Personall venia fer coses extracainita« i que no respectari a g in-

demanat i el se- b brete
mi« ALAS dama nimbé l'expedites.
Duo ARTIGUES-CEA: Noo ho1/22 t

/ti piar« MOR vol saber el que
palió me `cunda el ajase

hm li.sear

var el reglament.
El senyor ALOS demana que es
deixi durant vuit dies damunt la taula
per tal que hi hagi temps per Regirlo i estudiar--10. perb el senyor'ALVAREZ Ii ontesta que li, agradard
molt de sentir-lo Regir pesque .1i hati
dit que is molt divertit.
Ea Ilegeix er reglament i tothom
aerofita reessió per pietuntar per
Pese« de la /entina del 'reí. El mayor
ALOE es vál fer me tm regidor des.
antera que -, see al costal del ustaix
momee PredbleM Peril M1111114 II eiP
sigas aselVlbriessmst epa el NI.

Ulm

quan tothom es pensa que esta al
costat del senyor Albs Aitt que ara,
però, comí que per unanimitat s'aprosa la totabtat del reglament. i tot
seguit, i sense fee rareses, s'aproven
un per un els adietes, com a bote
tninyons.
Expressa els temors que si sa j or-

na d'aquí a vuit o quince dies no

hi hagi el mateix Consistori i els
escapi aquesta bona ocasió.
El senyor ALOS pregunta si ajornar vol dir • a II asgas, i diu que acabin d'un top i te faci com vulguin.
S'apro y a la totalitat i es contenten
de llegir els artides. que ?litiga no escriba, t'acepte ele quatre senyors regidors qúe han vist el reglament i han
preparat alguna esmena de Iluiment.
El senyor Par acaba per retornar
una esmena. i el senyor MUNDO deman m que es torni a Regir tun anide i
nosaltres viern en perill greu els metres prngectes pele dies de Carnas'al.
El senyor BANQUE. que li costa
de fixar fatenci6 pesque estä aprenent
una cantó sánscrita per 1 infanta, fa
repetir els artieles.
El senyor ALOS patla dels
ciosos de pagament i dels de beneficinca.
El sensor PAR presenta mis tan!'
una esmena dentanant que els radio-era
no s'aturin a la da pública i el clero
s'acnmiadi a la porta de l'esilesia., i
aix5 fa que el enyctr ALOS digui que
"el seror clero también tiene que
amoldar Sus agallas".
litterae. eran no podia fallar en tan
solemnes circumstäncies. el senyor MO.
i el senyor MUNDO diu que no
cregui el senynr Alòs que el seayor
Par está per ell, perquè el senyor Par
es catGlic «en tots el s. i no esti ningú conforme amb les idees del »trastos
El senyor ALCALDE pregunta alesllores si s'aprova l'amena. i tothorn
s'aixeca menys vuit, entre ella, no podi,' l ince menys. el senyor Molina.
Finalment. a les nou en puna queda
aprovat el reglament, exemplar (unir,
edició de bibliòfil únic.
Totseguit comencen dq llegir-se les
•
PI/OPOSICIONS Una dels anuales Proubasta. Campa-

14 i Altas per tal que s'interessi de la

' Jefatura- de l'Institut. Seo/rifle i
Estadistic d'aquesta cintas que taisposi
que durant el per.ode voluntad de
contrastada dc pesos i mesures els fideis ,contraats exerceixin llar comes
Curnant a les tinences d'Alcaldia.
(Aprovada.)
El tineut Coronel senyor ALVAREZ

l'assumptc directament amb
prescindint d'intermediare.
Sisé.—Quan despees de la segona
citació als contribuents pesqué presentin els documents precisos o aportin les dades necessaries per a la pie-.
tica legal de la liquidació de les quotes corresponents pels esmentats arbitris, deixin de presentar-los o aportar-los, l'oficina liquidadora practicara la liquidació provisional amb les
dades de qué disposi. sense perjudici
de les reclamacions que procedeixin
amb arreglo a la llei. (Aprovada.1
El senyor 'MOLINS la delense,
Parla anatema benèvol somnis de condescendincia. Diu que el temas apremia, cosa absolutament exacta. i com
a cnnseqüencia parla amb gran velocitat i a copo de "ademas" i "por la
sencilla razón", de locals, paperetes
i plus vidues. cose% totes que ell n'és
tecnic. D:u que rimpost de In plusvä:ua és "de los mis importantes. de
los mas sanos y hasta de los mis robustos. si bien te mira". Diu despees que no cal pan esser aten !test.
Hit: que Inri "un pequeilo calcula
tantastko" i comenea a parlar de mii el senyor PAR li ensenya les
dents i es disposa a saltar-li al darennt. pesó després es calma i Ii diu
que hi está absolutament conforme.
El senyor ALCALDE troba que es
podria aprovas deixant per un abre
dia la qüestid de radeocat, i aixi es fa.
PRECS I PREGUNTES
Ersenyor ALOS demana que es 11xin ben be els conceptes dits a la passeda s-ssió sobres que ell nomes de.
(ensaca interessen particulars, cosa que
pan de la premsa la comentat desfavorablement.
El senyor ALVAREZ li contesta
que tots tenen per a ell no solment
una gran estima sin ó una gran simpatia.
El senyor ALOS pregunta aleshoresa
que es petisa fer en la qüestió de les
cama baratea un cop publicas el decret del Directori, i això dóna
pesque els senyonnAlvarez de la Campa, Capan, Redoren i Artigues st
llueixin abastament.
El senyor ALVAREZ diu que és
un 6gran propicie i que l'assumpte ea
molt sintstic.

tanta de secretaria. Es queixa que al
d'Amargós apujaren uns pisos yergue havien emblanquinat la
Casa.

Mentre ell llegia, l'alise aticionat
de torn es passeja amb els documente a la mi.
EL SR. JOSEF' BOSCH URPI
Diu que reclama la important raenció per tres minuts i fa una reciainició contra un funcionad municipal i contra un urba. Llegeix una
acta notarial Per sostenir la seva semi i es escoltat amb molta d'atencid.
gn acabar china les gräcies al públic: pea!: com que veu que no hi
ha ningú, les <bina a "esa hermosa
tribuna, que supongo serä la de los
periodistas".
En acabar. un cop de campaneta
joiós i innocent indica que la sessió
és aixecada.
Al mateix temps el rellotge s'apresta a marcar les deu i tres minuts en punt.

Me jtteu Iv$gør.

Félix Walngartie'llsi :la *ratonil temporadaidel ~Jetaspresari d'armas& bistre. -11enyor..
Joan .Mestres, rolusarlatie aneb
un àpat que tingué 4l diumenge a la nit al. reetaitatit t, Martin.
A aquesta fusta Intime, en-la
qua' fou una nota gentil la pre
säneis de la distingida senyora
de Medres; hi Sorra invitats els
critica musical. del. diaria bar..
celonins.•
El senyór Medres oferf i'homenatge al medre Weingartner, i aquest ditigt als reunits
unes paraules enea d'afecte,
exptessant l'exceHent concept,e
que ha format del públic de
Barcelona, del qua l se sent
compré., i palesit, a mes a més,
amb el seu parlament la seva
exquieida Cultura i refinament
espiritual, que ' fan d'aquest
gran mestre un artista d'exepcid.
El senyor Bordes de Paleo,
erftic del "Correo Calalärt".
parlä en nom dels periodiales.
elogiant ab Prusia la tasca MI
mestre Weengartnar i la iniciativa de l'empresa del Liceu, que
ens ha ofert aquesta 'temporada fan llenes restes d'art.
Tots els presents expresanren el desig sincer que una nova actuació d'aquest artista
eminent ens el faci conèixer en
tots ela seus asueles.

La ;sepas ' pul del •
ma•ers istegreda per tres

meato wagme rians: 'Rumore
Ja selva", de Siegfried; *Mana;
lanebte del " Capvespre des-,
Mate- 1 Escena fi nal de la tau
taba obra, donant particular'
l'audició d'itqueata
inters.,

escena la collaboracid de la no:'
table artista senyoreta
nao, que interpreta amb alcen
la part de BrunnhlIda.
També en tota aquesia serena part fou ben aplaudida lyt(matra Simfònica, deixant el
comen una excellerit impreas
d é.*

La "Sonata a Kreutzer", la famosa
sonata per a dolí i piano de Beethoe i
ven, inspiradora del magnífic Unge de e
Tolstoi. tinca el primer programa des ,
dos 'que interpretará ,el nostre innig.
ne violinista En Francesc Costa, ansb
el conegut pianista E Montorid Tarres. Els dos concerts es faran al Palau de la Musica Catalana els die, t
6 i to del vinent mare, al vespre.
S'han publicas ja els programes detallats, per cert ben interessants, que .
es reparteixen a tots els magatzems 1
de música.

TEATRE ErDORADO.

ORQUESTRA SIMFONICA DE
BARCELONA
La quarta matinée de la Simfònica. celebrada diumen ge pas_
sal. ratifica l'èxit brillant de la
serie que artualment desenrotlla fentitat esmentada.
El programa d'aquesta sensi6, en el qual s'anunciava la
segona audieió de la Simfonie-

ta de Itintski-Korsak ow , l'obertura "'Corbata", de Beethoven, i
una encertada selecció de fragmente de Wagner; era ben
a propòsit per atreure al palie
que segueix amb interès el nostre moviment musical; i ajad
es vela el teatre ple i es prodiga l'entusiasme..
La "Simfonieta" de Itimski-

ALMA SIMPSON
Alma Simpson, la famosa cantatria
nordamericana, sita embarcas cap Europa. Cantara a Roma els dies 6 i 8
del rittest mare. a Paris els dies lo
i a Barcelona els dies 14 j 16, al
vespre.
Molt aviat es publicaran els progra-

mes diquests dos concerts a Barcelona, que es faran al Palau de la
Musica Catalana.

Korsakow. (.1UP tant d'èxit obtingué en esser execntarla la
primera vegada per la matrixa
drguestra, fou del tot apreciada en aquesta nora audició
confirma l'exelleent impreesid
que l'aoja deixat. La senzillasa de la sea; ft estructura permet
seguir soase cap esforç el seu
desenrotllament, i les melodies
populars que constitueixe n el
amaterial tematic d'aquesta obra
san tan exquisides i de tanta
força expressiva, que Pinteras
qdP tot seguit desperta el primer temps, aviat es converteix
en un encía que no queda ja
treneat ni un moment. A mes.
l'instrüment acta es un model de
sithrin elegancia: tota la Pa r titula esta . plena d'exquisideses.
de pinzellades i loes dol me. p
gran fefinamenl i la sólida envergadura rítmica en que tot
Riza descansa dóna a Iota l'obra
un vida 'extraordinaria.
L'Orquestra SirnfOnica li dona excellen1 interpretada. es-

ASSOCIAdf0 FILNARMONICA
DE MANDOLINISTES
Diumenge; a la Sala 'Mozart.
tingué lloc l'anuncia t concert
d'äquesta entitat musical.
El programa, que era molt
suggestiu, es descabdellà en
mig d'uta gran Menda del pillidie que remalla la sala. Foren
aplaudides. obligant a repetirles, les composicions següents:
"Soryo v Seherzo de la II Sonata". de Beethoven; "Ultima
primavera", de Grieg, i sobretot PI "Chacon p" . de Durand.
La bella tasca dels artistes
de la Filharmònica do Mando'Mistes, palesada eloqüentment
en aquest rOneert, és digna de
tots els elogis.
El director de l'orquestrina,
senyor Feliu de Santos, fou
molt felicital

Cr-1:1AL.U.\

icr>4.

3. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNIPA, A
LES 8 DEL MATI. (Obsercaciona de la Rama
Meteorològica catalana, comunicadas per teletoa):

t. SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A
LES *DEL MATI. (Observacions d'Europa, Nord
d'Africa i rebudes per telegrafie sense
fila):

En general domina el bon temps a Catalunya,
mes les temperatures han estat excessivantent bajaes;
la mínima ha estat de ¡o graus sota zero a Puigcerda.

Una forta borrasca té actualment el seu centre
a Bélgica, donant lloc a pluges i nevades generals
Aleman v a, Di4marca i costes de la mar del Nord.
També a l'Estret de Gibraltar hi ha temporal de
Llevant. degut a un minim baromètric situat cap a
Can aties.
A Espanya el temps és variable, amb pluges al
Cantàbric i Calleja.
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En les darreres vint-i-quatre botas hi ha hagut
vents molt forts al Empordä, Lleyda i Piiorat.

O

Vallvidrera.
Diu que es parla de fir barraques
mes definitives. es a. die. mis luxoses,

•

.'•

a. VENTE SliPbRIORS, A BARCELONA. (Sondatges ae l'anneeera Muna
Altitud. rastree:
Dir
Velocitat m.'per terna.
OBSERVATOR!

e sos 7 osa mea);

330, 300, I." 2.000.
W, WSW, W, W.

4,

4,

8.

6,

•
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DE LA UNIVEREMrAT DE EA3CELONA
MOTU d'observada: 7, 13 1 4 bona

3.4., col, 9'3. — TerTernrinnetre
Baròmetre a mero i al nivell de la mar: 7153'6, »ea, 7 59 e.
tnömetre humit: 30. 6'7, — Mamitas (centessimes de saturada): 62, si, 61. — Direcci6 del vent:
WNW, SW ? WSW. — Velocitat del vent en nutres per l egos: 3, 5, 5. — Estat del cel: tapas, madi
destapat. — aletee de núvols: Ci, Ci-St, 1, Ci.
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Miebe. piop 'tema: 13. Omillad6 termemätieetYlbefeee
Ubicua:
pantera la*: rd. Preclpfacid ¡diabla dis 4e lea bordnil die* maulee a les barbe del th he
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X.
°AFEO GRACIENC
Aquesta entitat prepara pee
al dia 2 del proper mea de març
el tercer concert de la present
serie, que arte tant ve
celebrant al teatre Eldorado.
ne En aquest concert, ultra d'ah
tres obres int aressants, es do,
narb la primera'audield de esas
eons del Mantee Lamote
Grignon j, una de popular gas
llega, harrmonitaada pet mestre E6 Josep Doncel. •
LA "SONATA A KREUTZER",
Al. PALAU

(El senyor Redoren demana la pamula.)
Parla de les barraques que formen
un cintura d'infacelone i de l'afortunada barrera de Sant Pece Mitre i

perol que ell és contrari de les barriadei obreres que eón necessàries
per6 eón un -peral i cal que ¿etapa.
relaja pakelogi del pare del senyor
i II demana perd6 a ell. Diu que
utt funcionari insinuä que les cases pea
obrera es podrien canstruirsee en eh
terral. l al cap 'de dos dies d'expliEs liereis etapas la .isritent . car-ho al cap del hirectori borde
-Una aleta del; ataron Par.- Molisa R. D. tile h tal wad excludrasseas.
Per . %redoma, que que robra traqilt
i Mandó, peequi -s'attordit- • •
robrer 1 l'obrera e*
Priler .—011e de rexehlei ed ..emee ( ran, tiggi
arme .the h Ounisilk d:»Medda, Ci- tobas) ir II* gas > sa s'enlodada
gei ldresegm beca i Bar pik
".
ad d'ara ‚..t rma.
de-teaw laz Mi:rskuplitis 1 agra"""‘ 41M.tseesaps
fAjtatealatt ud. dadaseld 41 O* dable ea se wert de asea 41 soyers.

•
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•
Isperefilastent
Per eammotaorei 11,-Mainf fi• 21)
Mwe rso*
ca 561u5416 ‚di Piilnietra MULO

NI ETEÓHOL O (ii.L.
gi 2Ef.brer

de la' CAMPAataririmunfeybetad
DE LA CAMPA: Es declara urgent?
S'aprova?
' gran
.EI mayor BANWE: (RO
arriada.) Qué és? Qué 'id
ALVAREZ
'DE
LA
senyor
El
CAMPA.—Una proposidd."
El Mayar BANQUE: Ah! S'UN,
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eldeleit finta ler-eir
14r Mea hl
iirsoomatritaltismageskt-iism Inda' Macla es redrb
vors
.
el primer n dtaitater la Meta. atio tea seeliedi 4 loWdW
es lea 'de. ambos mune»
hemos adoptado para ‚entender.; leve arma. rolttIttildi- ttIll fe- na de k verte M ~1.. ••
'
ride.404
Wew41..
nos y para anutritee. UnllonoHl ha el Proiscle de teMbese*Ine
I nos en fuerte e inquebrantable ingresaar a la esai de socaire, •oleninial dealidddida je
l'excelleritiadm s elle tiebe de es/abrazo y a laborar todos y• osa- ya iàOrin. t r, ,••• •
Posteriorment n Practicar-. celosa. Pee tenir, però,, el ir* de
da uno pqr sti: casa, por su
pueblo por 1111 provincia, por au se un registre a. !Lean del Po- »Turne del tot acabes bese, une
región y por la. España de to- ble Nou. trqbant-ite dues plata- meres de pare enea. 1 eubre tot
dos. — Y ahora, mi querido les, Municione Ilibies.1 huid- n vey O nou jisseres de ferro. per codndicallates, mamut defra- b ri r la cripta, que citan valorada
Don Alfonso, que Dios nos ilu- eles
tres aubjeclet 1 uuk dona .de set a vuit celta "lacea cada
mine en nuestra obra de rege- uda
que. amb lea diligencies ,Inss .,
neración y V. y esos queridos truldtie,
han estat postila a dinTenim plena confirme- . que ele
Tarrasenses reciban' *al miss postetri de
l'Excma. seny capi- notares anhels taran fervorosament
fuerte abrazo de su tara sin
ta general."
sccundata, aportant-hi tots el graamigo. — Malea Primo-cero
'es n« d'arena, per tal de
poder-se cede Rivera. — ¡De que buena
lebrar camama la testa de Montsergana hubiera ido a dar a•Vds.
rat ben tolemne, en l'espaiosa cripun apretón de manear
.
ta del nou temple parroquia!.
SESSIO DE LA IMPUTACIO
La Junta d'Obra i la Comissió d'OAvala a la tarda, es reunir&
bres es complauen en donar golees
la Dipulació governativa de
ben cordials a tots el collabora• •
Barcelona. dora, aixf cono invitar-los per aqueVISITA
Diumenge, en ea ràpid de la diada, en fa qual tots junta pregaEls senyors Sala i enaste de Madrid, arriba a la nostra cho- rem a Madona de Montserrat benenatas, acompanyats pel acero- tea de pato cap a Na, l'ex- diceions per al- nostre poble.
tari de la Mancomunitat, se- cap del Gesteen espanyorsenyor
PELEGRINACIO A TERRA
nyor Saus i Buigues. han tor- cornte du Romanones.
SANTA I ROMA'
•
nal la visita de rompliment
Acudiren al baixador del
El Comité de l'Orde de Cavallers'
eomandants dels , vadeas de Pasear de Gràcia, mimbrosos
guerra holandesos ancorats al arniee i acida:tes al romanonis- del Sant Sepulcre, apilol d'Aragó,
nostre port.
Ille, entre ello rex-governador organitrador de la piadosa peregricivil senyor Pericia, el delegat nació a Terra Santa i Roma, i que.
11=1:11M11111121181111MMIBIZ regt de Bolles Arta senyor • Plan- rep constantment falagueres impresdiura, el rector da la Univer- siena dels actas delegats i corresponsitat senyor Martine: Vargas, sals. ens' prega que expressem púal'ex-diputat senyor Grafté i blicament la seva gratiud als illustrissims prelats que han ofert la seoreares.
En arribar, el comte de Ro- va cooperació p ersonal, per tal que
EL BESTIAS ESCORXAT
la pelegrinació assoleixi el millot
A l'Escorxador han estat sa- inanimes fou saluda t amb aplau- éxit. El -Coma& que no descuida la
crifirafs 122 bous, per corres- disuenas. ala quals correspon- gestió -de tot c o que pugui benefipondre ahir ta matança d'a- gue afectaos:meza.
A l'hotel Ilitrann s'estatja, ciar els pelegrins, eelesiastics o se(tuesta classe de bestiar.
va
retare durant tot el metí glars, podrä, probablement molt
UNA- PLACA D'ESMOLET
d'abir nombrose visites. en- aviat, anunciar l'obtenció de difeL'Ajuntament. ha °bolt un tre molla anees la dels ses rents avantatges espirituals, que acedneurs per a l'acljudicació d'un nyors Portela. Schwartz, Gra- tualment té en tramitació.
Encara que eón diverses les persolbs d'esmolet a l'Escorxador tia comba de Le yeran i d'anta!
nes que han ates el prec del Comite,
general, havent-se de presen- incondicionals.
convenient que les altres no detar les proposicions en el ReAvui reprendrà. en automü- es
morin . fins als darrers dies la inscrita
gistre general de secretaria bil. el seu viatge a Niea.
ció.
que poden fer, en aquesta ciufins al día 10 del vinent . mes
ELS MOTIUS DEL VIATGE
tat, a la residencia de l'Orde, Nosde mare en que finirà el termini ele presentaci
ó. i el plec Ii Segons havietn dit ja a la tra Dona de Pompcia. Diagonal, 450;
"La Hormiga de Oro", placa de
de condiciono estera de mani- uostra secció telegräfiea.
Santa Anna, 2.6: Editorial Políglota,
fest al Negociat municipal de conite de Romanortes penal pas
Proveïments per aquells als bar una mesada a Siga, dech- Petritxol, 8, i llibreria Subirana, Porquals interessi l'esmootat con- cat a la traducció del 'libre taferrissa, r.t.
d'En Hartaou. "El polilla", ti CONFERENCIA PEL DOCTOR
curo.
MULTES DE LA COMISSIO DE acabar la documentació del seu
RICARD ARAGO. PREVERE
llibre "Las respoyabilidades
• PROVEIMENTS
L'Associació d'Eclesiästics per a
del régimen antiguo. * La EspaA proposta de ala presidencia ña de ayer y la de hoy".
l'Apostolat Popular t'inda, la sessió
de la 'Comissici de Proveiments,
Pensa tprnar-seao a 'Madrid general de febrer dimeeru vinent, dia
l'Alcaldia ha imposat una mul- a darrers del mes entrant.
27, a dos quarts de sis de la tarda.
ta de 50 pessetes a amena GiLa conferencia està confiada al
Aquest atetae ha estat el tebe!, concessionaria dels lloes ma de molles converses, en les reverend doctor Ricard Aragó, prenúmeros 250 i 251 del mercal, euels comenlayn de diversa vere,' fundador de rObra del Bon
de la Llibertat. per haver-se-li manera la decisió del conato dtr Mot". sobre el tema: "Causes fisi(roben una peça de quilo que uomanones de pasear una tem- ques i pskológiques de la blasfemia.
usava per a llurs vendes en la porada a Pestranger. Els mes els seus reméis?"
qual Ii faltaven 10 gramo; i sorpresos d'aquest det
Poden assistir. u la córiferinciá
una altra quantia a Te- precisament han estal els que ras els senyors sacerdots i
resa Amad. concessionària del degul a l'amistat. que tenen amb.
'loe número 196 del mercal Pex-president dial Colasen, silEn reunió general ordinaria ced'Hostafranelts, que en una ben l'eseSs afrartiu que 10 per
venda de mig quilo de pa s'obrà e ell una Marga residencia Iluny lebrada pel patronat Obrer de Sant
Mixtrul. Es clan qne l'excep- Miguel del Port fou elegir el segient
un preu superior a l'autoritzat.
Consell Directiu:
L'ALCALDE VISITA L'ESQUA- cional de los circumstàncies pot
Director, reverend doctor Nicolau
invitar al tepes. sobre tot a
DRA HOLANDESA
aquoals que en altres ocasiona Casarramona: Mes ident , AgaPit
Acompanvat del cap de Ce- han desplegat una activitat po- Blasco: vice-president primer, Franrimonial senyor Sibil, el senyor litice tan considerable com cese -Casanovas: ídem segon, Francesc Busca; secretari. Joaquim Baralcaide ha tornat la visita de plena de responsabilitats.
roso; vice-secretari, Ramon Capera;
conipliment als comarkianis
MANIFESTACIONS
comptador, Gaspar Garcia; bibliotedeis vaixells de guerra holanDEL
COMTE
cari, Josep Moragas; vocals: Domedesos, ancorats al nustre port.
El senyor cenote,- en rebre els nec Bosch, Florenci Sells, Antoni
periodistea va comerte:ir pla- Puertas, Antoni Font, Enric Untas,
nyent-se que les eircumstancies no penad in d'expressar
Iliurement l'opinió.
—No deixen dir resl... —
QOALITAT idlePRIUnd
INSTITU'r FRANCES
• El curset de llengua france- • Cantesiant les preguntes dele Fabricant: J. ALERTA. BATARO
sa. ja anunciat, tindrà lloc (lirenal-lees sobre M g principals
maras i dimeeres, de vuit a non nssninples d'aetualitat, féu les
de la vetlla, i queda reservat segadas manifestacions:
per a principiaids. La Ina t rien—Exieleixen dos problemes
la As oberta fins al dia 26 del que hato de resaidre's molt
mes corrent.
aviat: El del Merme i el de les
responsehaitats. oilestions que,
a
tanmateix. un Governmilitar
és meso adequat que cap per resolda-a -les. Si es fa o tl i Nf seré
primer de declarar retirarla del
podrá examinar l'immells assornazi regim. &mata per ben mtit de generes de totes claases
erodee les amargors sofertes
que a preus sensacionals per Ilur
en iquests darrers temps.
GRAN BARATURA oferim
públic.
•
Pres.
no
El conde de Romanones
Nolgué manifestar la seva opiMilicias colora assortiti .
na`, respecte de l'actual govern,
0'23
Mitjons llana
exrusant-se en raons de dota
ao;
..
Jerseys llana .
e:aleen.
1/2 dna. mocadors batista ties
41111011

senyor • Sala Ilmeix
tarta (44 Cap del Director,
A la secretaria partieulamdel
le.syor Sala ha estat Mutada a
premsa la còpia d'una carta
deg cap del Directori, que el
presidan de la Mancomunitat
vernativa va llir Mamut la
(0 •
.
plinWrCricta que el doctor Monead va donar diumenge peala al lealre Principal de Terrasse sobre "Educación patriáIIça
La transcrivins tal cana ene
la estal facilitada, parqué ens
. rnassa respecte per go-,
jarp a toduir-la, amb el que
podria resultar esmenada:
-Madrid 21 de. febrero de
lal t • — _Fem. Sr. -- Don Alfalsa Sala. — Presidente de ta
vancemunidad. — Mi querido
'migo: — Tentadora es la invitación • que V. me hace para
asistir a una de las bonatrenrias dominicales que en la faIni Tarrasa esta dando el Rdo.
padre Don José Montagut bajo
su presidencia y patrocinada;
por el inteligente Teniente Coronel Sr. Villamide. que celoso
e ciudadano, ha entendido tan
ffispira

.meridianahiente la importancia del

deber que le incumbe.—
Pero a esta tentación tengo que
resistirme obligado por deberes que ni motnentaneamente
pueden ser desatendidos, porqü son obligación contraida
voluntariamente por la Patria
c con la Sociedad en momenies solemnes en que una y otra
orrian peligro. ¡Y que- peligro!
El desamor a España y el ruta.tonismo suplantando a la Adteridad. tras esto yué podria
venir?: La incultura, la sustitución de los sentimientos hununod por los instintos feroces;
la pobreza y el terror para todos y algo mhs horrible, porqué es menos remediable, la
suplantación en el alma humana de un sentimiento tan
legitimo como ei de la Patria,
por otro que no es su enemigo.
pues solo la perversidad o la
idiotez pueden presentar como
tal el sentimiento retorta' tan
noble Cuando se hermana o
ahija con el patriotismo; tan
«lioso. tan cainesco, cuando se
le pone en pugna y lucha con
— Y ese crimen, que por
fortuna hoy podemos considerar frustrado, intentado en Ca!alufia a titulo de su fortaleza,
progreso y cultura: ¡Es decir,
.que por fuerte y próspera se
a invitaba al divorcio y separación de sus hermanas! Bien
ha hecho la hidalguia Catalana
resistirse largos años a esfelonfa. — En propia nobleza de vuestro corazón liebeis
'enido la defensa contra el dafio que la perversión insistente
quiso infiltrar en vuestras almas Tarrasenses. Pero a la hora de ahora os podeis considerar libres y dar albergue en
vuestros pechos al amor patrio,
al amor regional. y al amor
fraternal con todos jos españoles, que iban desconfiando del
nuestro y fornändose secos y
buscos para con vosotros que
es teniais ciertamente la culpa
de este peligroso y sensible estado de relaciones entre hermanes. — Yo ten go por feliz la
hera en que os conocí y el
!len/P o q u e d r diqu A a estudiaras porqué ello me ha permitida decir con sinceridad a U.3
denlas españoles que los Cateara , s on buenos, honrados,
formales, inteligentes y trabajadores: Que sle producc i ón es
la nu e stra i dehernOs adquirirla con preferencia: que orate 'el
doler o el peligro de la Patria
vuestro corazón es tan sensible corno el! de los demäs y que
babeis defendido un cuarto de
tilo el tesoro de vuestro españolismo contra toda predicación terdenciosa o talaz-----Vo
saludo al pueblo de Tarrasa que
un dia me dió albergue generoso y me mostró con orgullo
las mäquinas de se Escuela
I ndustrial y Ins productos 'do
tus fabricas. Yo saludo en Tarrasa a Cataluña t o da cllY0
mando como Capitän General
me envanece. Yo tengo generosidad y perdón en mi radio
Para /los ofuscados, no para los
e mbonares en su pasión por
soberbia o por medro. Yo os
Pilo
i que a las niñas y a los
de Tarrasa, las Totoras
andres y Iris futuros soldados,
les incalqueis e l . amor a una
Patria si equivoco; que ello
bee muy feliz, y el amor al
b ien, al irabblis y a la cultura.
pilo amor y. respeto para
misst ros paf ricioe, vuestras nutra : dales. No can a s a Ins 'que
'b rea que os prohibimos el halesr de vuestras madres ni de
lor colores de vuestro escugo:
4te, glorioso y respetado, es
Itu cuartel de la Bändere de UPaila : aquella noble, dulce, y
esetica es el susuvo de vuestr os arboles y ni" acas o el
idi oma de vuestro amor que jahia hirió el oido de ~airea
%p atriotas, matr alle manda
*Ii quisiera poner- en lacha
aquel otro Idioma que loa
oS

EI »le de Roma-

nones a Barcelona

als

Del Municivi

Saibó 'LA OCA •

ROMINONES

Barcelona

Un ion i un fent
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NOTA DE LA POLICIA
Amh rsquest Atilde tftol, pubaca "El Noticiero Universal"
d'eral. paseada
"A propina d'un fet menda.gut Alar. la "Jefa t ura" de ponNa be facilitat la nota segnent:
Tenint-se noticies que en tina
casa del Poble Nou es reunido
sinduaoaltst ea pordiosea dos
funcionaria de vigilencia. fingint- se sinalenlistes pereegnits,
es presentaren en aquella cesa
demannnt que mole proporciones Ilee on amagar-set Un alcayata que hi hasta, va clavarse per amagar-los. sortint tate
tres als afores de la poblad& però els agen t e, prelextani
une passarierv mot e desapereebuts en el 'centre de la asataaija
lt prestaren. que Me proporetnnh allotjament per aquella nile
%meted Peamentat IndIvIdn
portar-loa aj Carrer de Cerdees,
I en arribar-hl, rom observes.

sin que el tal solde!' portan

iti nVPS

it

RELIGIOSRS

EL TEMPLE PARROQUIAL DE
LA MORENETA
PROXIMA INAUG,URACIO DE
LA CRIPTA
El nou temple que s'està bastint
al Guinard6 'a expenses dels devoto.
monteerratins pocha Casera ben aviat
el recer sagrat deis fidels .de la parrrizquia, abrí com el temple barcelpni dels devots de la Moreneta.
La Junta d'Obra i Cornissió d'Obrea, que cada dia senten mis optimisme per acure realitzats els seas
ideal*, teneos el projecte, que ara exposen ala sena admiradora de l'obra
ida ja inaombrables cooperadora del

temple en conitrucció.
Aquest any Ce Iota de precinte
la disida de la Verge de tiontetest,

per caceares en dinmenge momea
feota. Li ferita nee cada any, da del
emnenganteet de la .Tiaiacia ne cele, de ;v474 1::
d
ton per la diada
Wontserrat, patrona dl

Camisetes punt anales Sra.
1'25
Camises senyora, angelina 2'93
Calcats
1.95
Jerseys sport . . .
fos

Mitges iutbol . .
fas
Camisejes home, p. anglas . 263

anteles ara. seda

0118

i eta altres articles de la casa
Peumerle,
1Jenoerla, ' l'asteria, %lento, Ir Wad« Haha I solé,
Gorrea, Persignes, kmeles d'eseort, Oteen, Je'
peines, Clonelootons era,
Mollera, PIAN% de ebneres de PUM

Cill Layret
39'relatos A reta

•

eignmek. segant D tuggait 1 A .11A Dieutut
TmsaÂ pra : LÄ "eme DEI,pMHQI DlyitzzA, ABSOLEN?.
EL

*AV CAVALCANTI I CONDEMZAT4T 'A UN ANY
GENERAL 'TUERO Ì ' EL coma, E« 71, I 14 ,88 MOS- EL
MIL LA CANAL. CAP DEIS CONDEMNAT' PERO, I 1ERD EL Une
EL GENERAL PRIMO DE RIVS4EN'Ilei DISCURS PRONtegeeN_
UN: APAT, OOMMEMORANT LA CREACK, DE L'ACADEMIA OnffiligAL
MILITAR, HA DIT QUE NO DOMARAN 11 PODER FINs.queitegli
FET ABORTAR EL SEP.KRATISME
.
-senténcla en la causa.
pel comboi de Tizza •

La

Avui s'ha Signas pel Tribunal
Suerem de Guerra I Marina la
sentencia recaiguda en el proces pel eomboi a Tinta,
• La sentència absolt el general Cavalcanti, condemna a un
any de reclussió ei general Tuero i el coronel Sirvent, u a 318
meses el coronel La Canal.
Gap perd -la carrera.
• EL PRESIDENT ARRIBA A LA
PRESIDENCIA
A les sis de la tarda arribà
el general Primo de Rivera a
la Presidencia.
Aquest demanä als periodistes si havien rebut una nota.
Els periodistes contestaren que
nome's havien rebut la signaturai
— la sentencia del Suprem
la condrila?
—Sr. senyor.
—Es lamentable ___*d¡goa et
president — per tractar-se de
tres osas de bona voluntat , pera tole tenim el diana d'acatar
les decimeions_ de lata tribunal.
Poe desata; es reuní el Directora
LA PRESIDENCIA NO FACILITA NOTICIES
Aquest mati la Preejdäneia
no ha facilifat cap noticia.
VISITES AL DIRECTORI•
El sots-secretari de Gräcia
Justicia visita al general Val'espinosa. Al general Jordana
el general en cap de l'Estat
Mejor senyor Vieo, i al general
Hermosa el general Zahaiza.
DESPATXANT AMB EL REI
A l'honra d'habitud ha despatxat amb ei rei el cap del
Govern,, general Primo de Ah.
vera:.
Després el monarca rebé
audiencia a diversos militars.
TORNADA DEL, MARQUES
DE MAGAZ
. Ha (Orna( de Ginebra el Vocal del Directori, , senyor marques de Magaz, havent assis-,
tint aviii al despatx oficial.

Un individu que volia veure

el president del Directori,
és detingut N Se li troben
armes blanques
Des de fa diversos dies es
presentava a la Presidencia un
slibdit anilles que donava tuca-.
tres da tenir les facultats mentals pertorbades, per .1a quat
cosa n.s..) era rebata Avui, pera
davant do la insistencia ha estat rebut per l'oficial mejor de
la Presidencia.
Al despatx d'aquest senyor,
el visitara donis unes tals mostres d'excitació, que •les forces
que reten la guardia s'han vial
obligades a Iligarslo. L'escorcollaren i Ii (robaren un ganivet de gratis dimensions, un
tornabis i altres eines.
Ha quedat detingut.

Onze nacionalistes absolts
L' US DEL BASC
.
Bilbao: --a'ha r e bu t la resaluda • del Tribunal Suprem
favorable a Pindult de l'advocat senyor Esteva lcuri i a altres deu nacionalistes condenonata recentment per FAudiencia a 18 anys de presd per excitació a la rebelia contra la
• pairia en un ' matra; electoral
que tingué Iloc a Galdaeano.
— El general governador
ha publicat una nota contestant a les convites que li han
estat fetes exposant duhtes en
el que es refereix a Vds del
. basen.
E la nota es diu que el seu
criteri és permetre'l ep termes
prudencials.

Commemorant la cread(*)
de l'Acadèmia General MiDiscurs del general

en garantia ime no es repetetzin les
antigua i vieoses formes de 'vera.
Entre els prilbletnes pendentst hi ha,
principalment, ¡el . d'Africa, el qi I procuraren que s'arrengi acuse mi va pel
desprestigi esp‘nyol ni per lin or de

la bandera.
.
Desitjä que en deixar el Pod , Edpanya no sloagi de penedir ej.-ayerlo confiat ah militars.' Cal .recorclar', que d'aquí 1 8 . o ao

dies acaba el primer semestre de la
nostra actuació j que és neceas fi dir
als impacients que creueruque n portem les coses suficientinent de ressa,
que surtin abs balcons dä la Gaceta" i que ara.no ha d'ésser ceiu els
primers dies el! . seus impulsos ;inventa espundia, sinó lenta taaca,
fruit de la calina i de l'estudi, ea el
qual hi hem de posar tots. com lla li

tenen, una segura confiança pe saber aquietar les inquietuds d'a'imests
impaciente.
No si—aferelet temas que Ii estareen: és el precis per salvar panya. Iliurant desistes el Poder al ho-

El viatge

del comte de Romanc es
Com esaava anunciat, en el 449id
d'ahir matxá, a París, acompa yat
de la seva muller, el comte de Ro-

manones.

•
HOMEHATGE
AL MESTRE BRETO
Al Teatre Reial, amb rassistancia
dels reis, s'ha celebras aquesta oneda
l'homenatge al mestre Bretón.
El teatre estava ple.

Es rittresentä "L'a verbena de la
Paloma".
La banda municipal interpreta l'obertura de l'opera "Guzrnän el Plano", "Alhambra" i la sardanti de
l'òpera "Garbo".

El senyor Díaz de Mendoza llegí
poesies, i, finalment, es repre itä
el primer acte de "La Dolore
El senyor Benavente, que I via
de pronunciar un discurs, no h asa

sisa per trobar-se matalt.
TOPADA DE TRENS
Vism.—A l'estació de Porfia to.paren el räpid portugués i el mixt
de Madrid, a conseqüència d'un fal-

sa maniobra.
Resultaren ferits el maquinis del
tren portugués i un viatger.
Diversos vagons quedaren destrossats.
NOMENAMENT D'ALTS
CIONARIS.
A la Presidencia han f itat
aquesta tarda una extensa s
de diveracis ministerio.
Entre els decrcts figisen dos de
Finances: un . nomenant govei ador
del Banc d'Espanya al stnyor Car-les Vergará Caillaux, i ç'alt nomenaat sots-secretari cichr listen;
de Finances al senyor J esa Corral
.
I Lacre.

Accident d'avi
Alar es rel», a Mad
la noticia que a Albacete c
é, per
accident, un aparell tie pilo.
lava el tinent. d'infra Oda senyor Sänchez Moya.
Aquest resultó. mort
LA coila: DE MITJA GALA
Atar, antas atollo d complir
misa la infanta dony Lluïsa,
la Cort vesti de mitja g la.
CRELA IMPLANTACIO D
Drr AortleoL.
Al ministeri de la G erra, el
president ha rebut una alaba-tEa coniissid de ha Junt ale Credit Agrícola: presidida a -Dile
,de &lapa, sitze anava
-ii hurra
ai general P eirna tht hi na-una
araocòpia de l'ante-projec
vat per la implantada el .crédit agricala a tot La) ya
PELS SOLDATS DE COTA
Al local de la Federa
d'Estudiants Católica els p es dele
soldats de quota es reu iren en
mana:
atseniblea. Aceraren
ai Directori la repatria ni dele
soldats de quota que Man a
l'Arrice.
CONFERENCIA SOBRE PEDA' GOMA
L'inspeator de prime ense-

• Primo de Rivera Al Restaurant Molinero • ahir se celebrit un äpat amb motas de raniverseri de la creació de l'Academia Uta :

•
. • •
nyança, reate:dimiten dteiwit. en les escrilli.AMIgk.a,
'
nyor Benet Câtriito, ,idiagent
sobre les institucions
nals d'ensenyança crea-de• pela
emigrante espanyols reenélitia
a America.
El conferenciant demarits "res
cooperada, de l'Estat per 'Mía
taurar a Espanya el plan d'en.'
senyanea adoptat a América. e•

Subvenció a- la Sandia
- del senyor Unamuno. .
Bilbao. — A , la soci gtat /W
Sitio es recolleixen firmes de •
socia demanaut a la Junta que- cobri a cada soci una quota ex-tt
traordinäria de cine neasetel . mensuaas, amb destinació a
'
familia del senyor Unamuno.
LA REUNICI DEL DIRECTOR('
A dos quarts de nou ha acaba f la reunid del Consell del
Directora
El general Vallespinosa ha
donat la següent referencia:
'1 A la primera part del Con*
seil hi han assistit el sots-secretari de Finances senyor Ver.'
gara, nomenat governador del .
Baria • el Qual ha donat compte
de diversos eipedients de trämit.
-DesprOs s'han' tractat afers
del ministeri de la Guerra, amb
l'assistència del sots - secretari

d'aquest departament, aprovant-se dos expedients • d'ascena, un de construcció d'una
carretera al Marroc i un altre
d'adquisició re material d'aviació.
També s'han aprovat un Real
decret d'arrenjamint de 'la secretaria de la Fiscalia del Suprem per introduir economies
que pugen a 31.000 pessetes.
DEL MARROC
A /a zona oriental lea tetases •
espanyoles han sofert algunas
baixes, a coneeqüencia, de pe- •
tifes emboseades dels rifenys.
DESMENTEIIENT
EA tinent coronel Rico, caí)
de l'oficina d'Informació de la
Premsa, loa ananifeatat aquestig.
nit ala periodistes que era absolutament fals el rumor segons el qual havia resultat
mort un estudiant aSalarnanca2
ACCIDENT D'AVLaCIO :: UN
MORT I DOS FERITS

Albacete.—Dissabte, un apare!' de l'Escota Civil, tripulat
pel professor eapitä Jacob ,&o
mijo i
altannes lindas Mi.
quel de los Santos i Angust
Sänetter Moya de Saboye, aterra, violentment a la carretera,
prop de Burgos. Sänchez Moya morí i els altres dos estan
greus. La causa de l'aecident
deguda a una averia del motor.
BARALLA ENTRE MILITARS I
PAISANS
Als Quatre Camins es produi
una torta batalla entre mili-<tars i paisana. •
Han estat detinguts tres palsano i un caporal d'hasars.
.
CONSELL DE GUERRA
Granada. — Al Quarter de
Sant Geroni .se celebrà uh consell de guerra contra el soldat
Miguel Medita acusat d'insult
a un superior.
I.a sentencia fosa tramesa a
Sevilla perquee. èl'aprõvlel -ca.
pitä general.
LA RABIA
Teruel.—Al poble d'Orzada
s'ha declarat la rabia a la rea •
maderia. Salan pres les °portarles precaucione.
LISIA FERRIA INTERROMe
PUDA
La llnia férrea d'Avila es (Lit..
be interronmida. Els trea
.
de voltee per Segòvia.
Es fan trepalls, per •,,deliar
Citare la sie, cosa quo per ara
no es pot acobsegtiir.
Els perjudiels cansina ß .1a
Compatiyia eón encimes.,

Il la iumnis is man 211 11 11111 11111111“ 11%

iia hiili
i t l'hsoclisit ?filatera 1
8 Ih I sima C sialui : : ;
"'"
í 'si

Ittairren liso comensal., entre •
nerai
lli álissils
cia quals hi ha y* el general Civil- • Arco. 1. Pro
T I eb fo n :21 113411 A
can& Presidia En Primo de Rivera.
El general Villalba oferi tina al
11-ßt ß LA linea
~A DI
Oirectorl.'
Acte tegua parli el general Primo
COMPTABIUTAT
CURS D
de Rivera. Parla de l'amor ene ej Rei ▪
per Perno Ilater
te a l'Exitrcit • I de la retarme dele 5
Pode 7 -Mido •
plum d'estudi de l'Aeadeenia.'Ve ter
un elogi de le Meca del DIreetori.
zcs ven a lee prin pala ilerieg i a los anulan SO;pebetes la sotenuela del pa a,
e/Ma. Ares, 1, pel pat. Baresloas.
ada hijat"
haces ele4
Meet da .teobsi soles

eleM',..e41.11129.
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'IL.da,

amb atecart.,-Litsa-amtratleAs
Ziateril «wat teMòiM *
*Atta taindljedi
.itlioégiái draidr.)
tre ho rïastiga arria .panalte Psagas.
re&T4)4,1NYA I 'CASTELLA
re quid to p Sle pan'Y de hetera ha
A
4
ÇOLS
stat attendettat,. meta* que res.-_,EMPATEN
teada violenta de Monja:día era inBilbao,
iteer cartiferbnciese telegritf trines ofensiva.' Hl ha en gran eseindol
m'ab el nostrp enviar eapecial, quan el ptibiic s'adona que eh ¡uta.
dors caedarts protesten del casen mas
,54tl>01:„ 1341le1, i el nostre reseis infposa.
• dieta». a BIlhao, Mutti.
Ja mbi *reas ladina* els lada%
Ei püblin un era, a l'hora do
brneffeat tan norabil Cis cona el panalty F9 tirat en mig de aran
degut, especialment, espectleiä. Penh Quesada vol afinar
a l'elevatid déš mis, la <val. taut la punteria gas la bata va lora.
Els castellans dominen lieugerarosa, perl, Bilbao, ha repre.
s t-niat una novetat i un prece- tnent i Zamora salva un bon xut de
den:. LttneXt.:Les 1i: t'infles esta- De Mipuel. Poc després Triana torven aterres. perb no aisi les pr a- na a apoderar-se de la bala i anenvejen ca. El* (Ideases es mesen indecisos
on

OUTEOL

odició

'elatiactat k la

jef4e•-ddligiket 4.511,14efT6 ele die'
•ladditalablitient, adme 'de u. Mis;
. I tat_Monisausii :Ame.

aue- de ball »taxiii belk meettli
et pdblit Per 11 Mellad pot aeladr tä
sitalei6 i th teetelleals:anruleitie
obligant a Zam pas-ti batear. fasesaenyatatas dieersoi att-stdes per Mill;
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A. jes.ordrcs del senyor Ifurgaia
s'atte.‘g reren els aguijas per fordre
sentina:.

Catalunya.-Zamora, Planas, Surgida,•Caicedo, Sancho, Sanahuja, Fiera, Martí, Feliu. Samitier i Sagi.
Castella.-Martinez, Pololo. (besada, Gonzalo, afengoti, Metías, De
Miguel, Triana, Monjardin, i
Del Campo.

Capitanejaven els equipe Planas i
Monjardin, respectivament.
•La sortida correspon als catalana,
però Triana s'apodera s& la bala, que
detura Cake& amh les mane. . El
cbstig no es de consenfiéneies. Un
Superb kielc de Zamora l'adía Martí que anta Múlt U. però Quesada
salva arnh oporturatat.
L'equip catala no sentin i es defensa amb pena de les escocieses deje
adversaria. Triana arrenca i pas,r. a
Pérez, que d'un superb cop de cap
aeonsegneix el primer gol. El ye-.
ter res ha pognt fer per trobar-se
totalment desplaçat i cobert per un
,jugador del propi equip.
Finalment català sembla
desvetllar-se i correspon a Fiera l'honor d'iniciar les primeros arrencades
perilloses, conduint llbrça bé la
de tal manera que en aquest moment el domini Es netament deis catalans, distingint-se força el defensa
Quesada. Amb tot, Martínez ha d'intervenir sovint, i en una ocasió perd
la bala, la qual cosa dóna lloc a un
fort batibull. aclarint, finalment, sensc conseaüacies. Sancho es destaca
d'una faisó brillant sosté bé rota
la linia. Una torta entrada de Me;jis a Planas obliga a suspendre el
joc durant uns rpinuts per hacer resultat contusionat el defensa dels ca•
talans.
Els mitjos madrilenys aconseguetxen passar a la seva darantera i
Monjardin 1:cana el xut mes formidable !le la tarda, que repeHeix superbament Zamora, però De Miguel,
molt amatent, insisteix d'una manera igualment perillosa, salvant a
ner. Aquest i un altre que se'n tira
al cap de poc no tenen conseqinhacies.
Sancho actua cada regada amb
més encert, si be les ales no el secunden pas. Feliu, aprofitant una pasnada de l'interior, xuta i aconsegucix
• foradar la xarxs, pera l' àrbitre anulla
la jugada per ofi side de Piera i
parque, segons alguns, Feliu ha fet
de Fiera rebot al pal.
Diversos atacs sense transcendencia per arnbdues parts, destacant-se
la tasca dels mitjos deis dos equips.
Una pilota portada per Caicedo, que
passa a Piara i aquest centra enmalmant Samitier d'un xut estrarnbäti9
que aconsegueix l'empat.
Els catalans atranquen amb (egositat. Feliu pasta a Samitier, que dosprés de burlar a Quesada amb un
preciós dribling, tierna un aus nu,gnific que és el segon gol deis caula o s.
Els castellana no es desanimen i
ataquen. Per si Cdicedo hacia jet
traveta a Monjardin, el públic abriaana sorollosament. Per fi, cls änims
semblen calmar-se i el joc continua

NA

'borla* els dettaar,s 'Colmarla, gleba
a MartL Pera agua* tainac aproata
una excelient mil, pula el portar
es trobava sol i desmarcat. Una pilota molt ben treta dels de Martk fa
aplaudir al porter Martínez. Sancho
es fa rnal a omega/meta d'una torta
trompada rebuda al nas, havent de
retirar-se quan alanceen ans sifons
per acabar al'encontre. L'irbitre l'u-

ovacio.
Els Maca de Catalunya a69, freqüenta Una bella pasuda de Piera
a Martí, que g uta, i bloca Martínez.
S'assonyalen diversos off-sides per
part dels davanters catalana, i el joc
s'ensepeix Del Campo i Pérez, en
bona combinad o, arriben a la porta
contriria, serme resultat ulterior. Un
g ut Feliu obliga a Martínez a
-aterror" i amb l'empat a dos gola
s'arriba al descans.
El joé contenga amb motu vives'
per l 'ah deis castellans. De Miguel
centra a Monjardin i aquest obliga a
Zambra a salvar arel córner, que ti-

rat an , b molta meten obliga a lesmental porter a salvar novament
amh córner, ara sense conseqüències.
Piara torna a fer una de les ames
precises arrencades i centra. Però
Samitier remata alt.
L'atac de Cata:unya és persistent
Said obté un còrner. Fn ocasiä d'un
cop ¡Sane TI:oh ben tret pees Zamora.
Pella es traba totalment desmarcat;
hom espera el tercer gol però tierna
un slit innocere6 ales mans de Mar-

senyala, entre un domini aelaparader

de l'equip *tala. que solament ha
pogut ésser contrarrestat per la au.
Petisa defensiva de Martínez, Quesada i Pololo.

La primita
El joc, naturalment, resta aupé,
i els dos capitana i federatius diacuteixen una bona estona, .acordant-se,
finalment, que 'es prorrogui l'encontre per mitja hora: un quart per
banda.
En recomençar el' joc en els ren-

gles catalans manca Sancho. que ha
hagut d'esser auxiliat a causa de la
forta hemorragia que ha sofert amb
la topada rabuda.
Comença amb un evident domini
dels catalana i una combinacto Mar' ti-Feliu no és aprofitada.
Una arrancada de Triana que passa a Monjardin i els defensas catalana es queden deturats per cesura
que l' à rbitre ha fet sonar el xiulet
per oil-sitie de Monjardin. Perä el
davanter contrari anta a plaer i aconaequeix marcar per quarta regada, als

tínez.

Atac de Castella i una bona combinació portada per Del Campo acaba amb una rematada de Monjardin
salväda a córner. Els catalans inicien diversen arrancadas. pera l'ärbitre s'excedei g assenyalant oi-sides
en centra seu.
El domini esdevé mes peraistent i
Sancho des de distancia xuta, fent
que 'Tiara apa ti la bala i d'un sut
creuat aconsegueiai el tercer gol, ala
dotze Minuto de reprdl el inc.
Una arrancada de Monjardln mor
desqadament als lieus deis defenses
contraris, per,:. Del Campo insisteix,
esset ara el raillor de la sera linia.
Veggna catalä s'impoaa netament i
homIcbserva cansament en els rengles fiadrilenys;
Una certera Centrada de Sagi la
falla P f ara.
Mengoti fa que la bala vagi als
peus seus davanters. Triana nansa a Moniardin i aquest torna la
jugada, desbara t ant la defensa catalana. Triana llença un xut superb.
anàleg al sea precedent gol torna
a burlár la vista de Zamora. Man
.vint r • lu,e.
Arp t gol 'inesperat scmbla desmotal sr els catalans. Finalment la
Mida per l'ala esquerra didavan
l a 121.timent
versos ics, donant Inc
als deIcuen porter del Centre. Un
xut ft, inant de Sagi cl salva per
mirarle lMatinrz. Feliu torna a trol desmarcat i novament
bar-se
envia la als núvols. Dues intervenci, ssle Pololo salven situacions .de ‘,amroinis. Un aut de Samitier to a,1 pal. En aquet moment
l'emboten .ent de l'equip de Castalla es al tut i tot el que hom
digui de la gran tasca del tercet defensiu cas la resulta pallid. Una
sortida en , ials de Mattinez ens fa
creure en sl gol de la victória, puix
Piara xuta2perä Pololo actua de pro.-

tres minuta.

Persisteix el domini de l'equip eatala, que juga ara amb un entusiasme illimitat, sobretot Samitier i Piara, pera la gran defensa del Centre
talla totes les arrancadas. Sancho,
que havia tornat, ha d'abandonar novament el camp a causa de la torta
lesi6 que Ii sagna amb abundancia.
Una centrada molt fina de Del
Campo obliga a Zamora a intervenir en el joe. Pérez serreta per un
moment que fan el einqué gol, pul:
la defensa i el portar catalana no

s'entallen, paré perd
Torna a sortir Sancho. que escolta
una sorollosa ovaCió. Samitier i Quesada entren en collisió i el palie escandalitza fortament el jugador catan. Pot dir-se que en aquest temps
els jugadora del Centre no han existit i bionjardin abandona el seu lloc
de davanter per passar-se a la defensiva, cm» jugasen tots.
En tiren diversos còrners contra
Castella i finalment Sagi recull una
pa . sada de Caieedo i d'un ‚cut fortissim aconsegueix el tercer empat.

videncia. L'atar esdevé mis fort a
causa d'un gut brutal de Sancho. Dos

Mancaren tres minuts per acabar.
En un nou atar de Catalunya p ololo salva amh el.rner: el tira Sagi
i la pilota entra per mitjä de Sa-

ordseeroulitry, amb la Partlelp1016 'd'atildes de Cutpiesool1/4
Biseits, Castells, Atas& CaliolAstdrkm, Catalunya 1 'Urea
Federacions.

Caatena 1

.

midable, Catalunya ha sabut
imposar-se, batent als Bous !avala i eonquIstint per tercera
vegada el Campionat.
La alabarla obtinguda per
Catatunya per .scas dos punta
d'avadtatge diu b6 prou restan
formidable realitzat pels nostres representante.
LA CLASSIFICACIO INDIVIDUAL
Els primeras atletas arribats
a la meta edn ele següents:
f. Andia. Guipúscoa.
2, Palma, Biselas..
3. Arbulf, Catalunya.
4. Miquel, Catalurfya.
5, .Acebal Guipúscoa.
6, Velasen, Guipúscoa.
Palau, Catalunya.
8, BeNmunt. Catalunya.
9, Gräcia, Catalunya.
10,Pefia, Guipüsena .
11,Aspiroz, Guipúscoa.
12, Reliegos, Guipúscoa.
13, Cutié, Catalunya.
14, Lorenzo, Biscäia.
15, Pérez, Castella.
•lo. Escobal. Guipú seria.
17, Eneabo, Castella.
18. Planell. Catalunya,
19, Blat. Catalunya.
20. Martín, Castella.
LA CLASSIFICACIO PER
•
EQUIPS
Per Federacions ha guanyat
Catalunya, amb 31 punta, seguint Guipúscoa, amb 33: Bisarnb 96, i Castella, amb
•
10t1.
•
Es digne de fer notar que
tole ele alistes catalana s'han
elassificat. com lambe que ele
cine prlmers han trepitjat la
Mata dintre dels nou
•
de Catalunya ha
La victbria .
resultat per demés esclatant,
mereivent uns comentarla tbe.
n'es olla publicarem la propers selmana.
En aquest moment i a l'esfalge de la Societat Gimnästiea. es procedeix al repartiment
de , premis afs guanyadors.-fe.
Caballa.
L'ARRIBADA DELS CORREDORS

La Federaci6 Catalana d'Atletisme.
per tal de solemnitur l'arribada deis
corredors catalana que han posat a tan
luto lloc l'atletisme catalä en el Cros.
celebrat a Madrid, prega als socia del
C. E. Espanyel, F. C. Barcelona i

mitier. L'arbitre. per6. diu que ha
entrat sola i el gol és anullat.
Es ja fosa i el partit s'acaba.
ELS CATALANS VOLEN UN
ALTRE ARBITRE

Ditiett de Bilbao que a causa
que els jugadora catalana no
han acceptat l'arbilratge per
a avui de Värbitre guipuscoä
senyor Mugua. el partit de combar eni re Irs seleccione de Catalunya i Centre, que eslava
anuneiat per aqueata tarda, s'ha
ajorna! per a dernO. arbitraatlo el senyor Fellx Sänehez, de

C. D. Europa que concorrin aquesta
nit. a dos quarta d'onz e , al baixadd
del carrer de Claris.
• ••
La secció d'Atletisme del C. E. Espanyol. adherint-se al propòsit de la
Federació Catalana d'Atletisme, recemana als seus • socis que acudeixin a
l'hora esmentada al baixador del carrer de Claris.
RUGBY

ESTAT ACTUAL DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA

Santander.

RESULTATS DELS PARTITS
3UGATS DIUMENGE
Badalona- Selecció Catalana . . o a 5
Avenç-Selecció Catalana . . 4 3 5

Partits

Equipa

J. G. E. P T, P.
Sarnboiana 6 6 1 0 17
Sant Andreu 6 4 0 2 14
6 3 2 1 14
Espanyol
6 4 0 2 14
Barcelona
9
O 1 1 3
Atletic
C. A. D. C. I. 6 1 0 5 8
6 1 0 5 8
Hellénic
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Teatre Català Romea
Toldan 3600 A

Avui, • dignarte, tarda, a les

ciñe:

•

TERRA RAMA
pel Golde de l'escena catalana
garle Barrio. Nit, la tragedia
de Bisfoclett
IDIP
genial creació do l'Enrio Bor cha. Demis, tarda, l'Enric
Borras em El terror de MIL Nit,
Joventut Jordiana:
Divendres. nit. Vetliada
arte el concurs de S'Enric
Bordas: EdIp Rel. Es despatxa
a comptaduria.
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88 •It s SS
88 " 80
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Orad Satt del filie escale mesure
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~roa; original de 1.. rolamos.
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•
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TEATRE NOU
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Ei preparad&
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d de

Frailcisquill
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I LOS .GATILINES

PolEn

LA PAPALLONA
L'obra que ha fel unlier•
sal el nom d'En

Mareta 011er

/

CADA DISSAISTE 001111PAli

1

LL NOTELLi

trinca de Pepene !lugano, Tate
Gorga. Roseta 1:minan, Pitar Paelles, Ferran Valle». MI. Baraja, etc., rantant per primera segada la part de -Gustavo" el nolabIlfseful I popular tenor raso
Pineda. aiquissima presentado en
decorat I reetuarl.
remedes, tila, debo.; de faplau41 4 1551 155 t'Amera tiple atarla Un/disida, la qual interpretara el pa-per de "Aurora. la Beltran,", ea

TEATRE POLIORAMA

COSA FRANC1SQUITA

empano. da Com•Ola8

Pie. I totes les alta:

NE llLll T 11113

).0s GAVILANES
de g °irtn:"'
4 D ":.e.
) I serregr
Ea desnata.
a,

dans

'mg
Gran Teatre del Liceu
Dirnecrea, a dos quarts de
cinc. Extraordinària fundó organitzada per l'empresa d'aquest Gran Teatre, a benefici
deis Hospitals de Santa Creu,
Unir i de Sant Pau.
Obertura de Mignon per la
Banda Municipal. Tercera Simfonia (Heroica), Beethoven, per
l'orquestra del Gran Teatre Liceu, sota la direcció de l'eminent mestre Felix Weingartner.
Concert per la Banda Municipal. Ultime representació de
flusalka, per fa companyia tacEl mestre Félix Welngartner,
Lamote de Grignon, la companyia d'Opera Nacional Txecoslovaca. l'orquestra d'aquest
Gran Teatro, els anuncia en la
Premsa diària i tots quants elementa prenen part en aquest
saeta benefic, han renunciat als
sena bavers, per la qual cosa
els ingresaos Integres seran
destinats a favor dels hospitals.
Detalla per programes i cartelle.

TEATRE TÁLEA

Atad, dimarts, tarda, tnati.
née popular:
iÄ sE110/1:TA DEL MARA
Nit, a les den, popular:

e . LOS CAVILARES

• Corn pradurla amb

'arel Mea d'antletplictd. Tel. 2954-A

*
rti-344-094E4•444•0•14", .1-4 11.4^4. 14 t• n
•

LA SIMA FRANCISCA
ALMA DE DIOS

>444.4444444.444444.64.4*
TEATRE APOLO
Companyie Giben

Es despatxa a cornptaduria

`a

4444.661~14440.1ffleassa
Avut, dimarts. tarda, a do s
quarts de cinc, senzilla. Bu- •
laca amb entrada. 0'35. EnTeatre Barcelona
trqda general, 0'15. El barboro de Sevilla.. Trturni
Quitra grane 00n0er211
d'Ernpar Miguel. A tres
guaita de sis. doble. Bulaca ami) entrada. 0'90. Entrada general. 0'30. 1. La
Primer concert, dilluns, 3
corte de Faraón. Couplets
per. Glarla °Laman. 2. La
de març, nit
canelón del olvido, per En,e444444444444•4444/4444.•
carnació Santts i Fabregat.
Nit, a les deu: Butaca amb
t4•114 5444444444144114044ffle
entrada, 2 pessetes. Entra, da general, 050. L'opereta
TEATRE NOVETATS
còmica en tres actos, Teodime y oompanla. Colossal
Carnaval 'de 1924
' &U de tota la cornpanyia.
Diumenge, 2 de mara,
-Dimecres, grans funcions.
tarda, a dos quarts de cinc.
Nit, a les onza:
11444~144-aaasesa-S-44444-re4

SAUER

•e-s.,

GRANDIOSOS DALLO; DE
MASCARES, 2
organitzats per la distingi
societat recreativa -da
- El. TRESOL -

e•-•+044.444-ere,''

TEATRE VICTORIA
Gran corneareis de sanareles, operetas 1 revistes
Avut. tarda, La fiesta de
gan Antón- i Lar niña de las t
perla.. Nit: La niña de lee
besos, La °anotan del Mal- t
do i La chicharra. Aquesta
setmana, l'obra de gran
broma, de Luque, Boutulto
i Vert,
z.
¡LA COUPLETISTA DEs.
MUNDO

01144.044saeoes+r-fsrac~esas eZ;

La sala estarä guarnida artisticament. Acarnissades
batalles de paperets i boles
de neu. Selecto programa.
interpretat per la reputada
banda La Marina
Alegria i bon humor a l'abast de totes les fortunesl
Preus econòmics. 'Mol de
senyor: tarda, 2 gametos;
nit, 2'50 pessetes (Melosos
impostos). Invitacions senyora de franc. Per a invitItols i llolges dirigiu-vos a la taquilla del
teatro de Novetats.

eee444.4•644444+4.44•44eee

Si volea labórar per a vosaltres mateixos, protegiu en tot la indústria nacional

1

Teatre Novetata

Carnaval Aurigemma

Jmpr ma s

4•••...tv,g

Victor Catali

Catala:

DEL BESO

Tealfg Pfifteal

Per

mente Guerrero,

Nit i i totes las nits: L'exi!
täs grandiös

144444444.•4441144,41~

AVIAT
ELS OEKTIDRES

nejo; Carlee Iterara. Mitre Pitare,
Metiera. 1511, a les den. Eßplendld
programa. Vean dele e c Its. La predios, sar g uela en tres actea, del

BENAMOR

44406.444•••••••••••••••

161151 II L I SIII

pele seas animal, mitraren': merca Casas, Merre Meto. Pilar Daten. EMIll Vendrell, Ferran 1/ 11 .

Avut. dimarts, tarda, butaca, dues pessetes

cb

per

mente vives.

Ramon Peña

Po
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Aval, dImarts, a dos nauta de
cine. Estupenda matinée artstocratira, prenent- ti! pan Ferffinent
rekbradf • stm tenor ErnItt Veneren.
Butaca amb entrada, 4 pta. La
tormosa obra en tres actas, del

Oran eompanyla de sarsias lt i eperstaPprimer actor 1
director

Av
de

Ic

Gran companyia de sarsuela.
Direcci6 escénica, Leopold GO.
Primera actora i directo*. Fer•
ran Vallejo 1 Carlea Berma.
Munes directora i concertadora, Julia Vivas i Laurel
Rara

TOURNEB
Frederic Caballé
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pri
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VallmlUana

TEATRE TIVOLI
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ir, veient-s'hi bon noMbre de ebtriprallers toruno.
-entone sembla s'agua:Mari feria per ara. Ha arriba el Matón "Aida& %Abel& Eugsa
quantItat no sabem cona eadeve, per tus haver encara °S'imago, la desarraiga.
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Inauguració, divendres, dia 29
de (Arar de 1924.
Debut de la gran companyia
d'alta comedia
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cid de la temporada. 'Pealó en
honor 1 • eomfat • de fietnInent
Medre Fells Welhgartner ì del,
Malees 'artistas noftgren, Willer, Behuberi, (imanen, ManoEnrulan), les Coses hin con- war-da. "Rima representació de
Vi'« d'aspecto 1 amb tot I prà, Telele I !solda.
sentar Gutpdscoa un equip-for-
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Cateado torna
passant II bala Samitier, adat,

i aquel jugador tira un 'cut des de
diständia, «pie Es l'empat. Van 36 mimas se li prodiga asa sorollosa
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TUMILLET

crobittics
11,1AU SOLFF - MEROEDES

L'as dels excèntrics,
La poptrlartssiena artista,
Idol del públic,

EL ULTIMO BRAVO

Nou repertori de la seva
creaci6.-31agnif i ca presen_
tarió.—Dertiä din ere, i
cada (tia, Pitar Alonso i
Ftam p er. — LgPORTANT:
Queda obert el despatx de
localitals d'U a 1 i de 4 a 7.

Manía persecutoria

IMPOP.TANT: Despatx de
localitats a comptaduria,
eraze a una i de qualre a
set.
•
004,140+444+8444.844+11410
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Daendres, moda 5 . 2/CC:a. Ec!tena cIe la meravellee e cnmadta L'ala de l'amor,
assuit.ple suman:e:U interec•ant.
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AMI!. dentares: La fortuna fine,tic*, XI I XII, darrers: Esposes
frisoles, 1 Jornada; De cap • me,
rer Wallace Celi. El dellnqüent;
En Joinet lamba vol oasar-so.
(Mons. estrenes: Esposos frisoles, II t Carrera: L'hom. I la bistia, Retal Prcirranla Murta; L'Aall,
nitres.

osa la a Lianaialg e snsiranzaaaieä •4441.11.1144044444.44444e1144.11

La Mutual Agricola

•i;

EL QUE FA FALTA ES

SOLER, enrnedia

Arui, dimarts. extraordinari
programa: El fill de madame
SanS Gine, grandiós interessant
film histbric drnmätie de gran
trifwitn . un Ore millers films
que projectat a la pantalla. interpretar per la reina
de les artisles, llesperia; Tao,
interessant super-serie, Pro lectant-se el segon !libre; Amor
d'a n tany, grandiosa roinedia
dramàtica dele artistes associats, crear«, de la bella artista
Doris Krane; No deixis anar
mal, arel/m[11e dramätie; Diebauza accidentada, gran broma. — Bijons, tot estrenes, entre elles Vi o letes Imperlals, per
Raquel Mrlier. projeetant-se
sencera; El del l neffie n t, per
Franck Mayo: Tao, 3 'libre. i
La Joana vol casar-se, gran

per Anna Q. Nitssonn i Con-

rat Nagel; NOVETATS UNI.
VERSAL número 73, estrena de LA CARTA AMORO-

SA, ef)inied;o por Ginflys
%non. i DOLÇA 1 DOS)CA, etnnica. Molt erial: UN
MARIT MODEL, PROGRAMA AJUMA. pel simpälir

Aviar:

COM LA SORRA, per Peggy
Hvltind. i una errar i4
ni; Castle, la dona mes elegant del món.

Gran Teatro del Liceu
(21117Z-HAARA. Contractes
Reynis.—Tapinerla, 35, primer.
useur•ree'ereerMill.
:

RIMA'

I MILSE113

Vldrteres d'art Esmanatee el roe so bre vldre 1 erbtall
Vlelre9 1 ert,1,4119 plana I corbata r Baldoses. beldoseles, ararais. biselan I entrega
~Ama, =, entre Corta 1 Septilreda
EANCCLONA
TELEFON Gata A

Concerts de quaresma. Tres
grane concerts per l'orquestra
Pau emule, sota la dirocció dels
eminents mestres Igor Trawinsky i Franz Schaltk. — Dies 13.
nit, 16 tarda i 19 nit, de merc.
Detalls per programes. Queda
obert l'abonament.

Can CULLERETES
CASAMENTS
BATEN»
ONU» es

0000

— DIVERSOS —
Bohemia Modern ista
Carnaval 1924. Dimecres,
de febrer, a dos mutes d'onz e .
Exitäs tradicional extraordlna4
ri. Ball) de màscares de la Os%

mandat de l'Assoola406 ~fas.
slonal de Cambrers, de Barces
lona.
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Palau Música Catalana

Gran davassall

Dijous, dia 6 i dilluns dia 10
de marv., al vespre:

de palmee 1

serpentines

•

davassall do zampan,

Gran

N

Exigiu Ci ncm

EL DOLOR
DE REUMA

•

Excellent neteja metallsädhue
Por i l'argent (embelleix la ha. :U
teria de atina).
•

RONYONS

NEURALGIA
LUXACIO

i altru. co calma a Pacte ad":
una fricció

ULMARIOL
pomada per a ús entera.

Dipb-

Nelea Parquets, Linees, bales, Esmalte, etc., etc.

-

Pasta Rosa

Representant:

. .

e'«.

•

"Barba" - Clarfs, 15

la

sita: Faernäcia More& Pastes
de Sant Jasa, 87; Segali,
duz Atajea, Salus, Dr, Andrea,
PREPARAT EN ELS
LABORATORIS BORATO

PALAUTORDERA
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GRANS TALLERS DE FUMISTERIA 1 CALDERERIA

PREC1,1,1LER, SABATEr

CAT

118
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•
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BOMBES

•

RAMÓN PUIGJANER

Carrer ANSELM CLAVÉ, 9

(Final de le; ftaaVill
tebana carrer Dormitar' Sant francesa).

II

NENENIIINIE

N N

Menéndez Pelayo, 70

Amb la bomba PUIGJANER ¡'electromotor no sofreix el gran Inconvenlent
d'estar coi-iocat dins del pou. Amb bomba PUIGJANER l'aigua no falta
mai. La bomba PlliliJANER es `única que es garanteix per quatre anys.
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CARYISERS

e
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4:2
DUHILHIA au

a 0'50 pessetes nes deu pis

PETITS iUNC1S CIAIFICITS

DEMANDESDEIREBALL
-

i0yr de van-l-sai anys. utab
xemente alnittliS (le .2,999...9.11.tat 1 bones rete-ratees. desitja 1:39&.
EeerlUle: LA PUBLICITAT. e. M. P.
.o •eentaFi-edminlatrador eoforals
comp.aole. ESC:91:0 a LA, PUpi
teLICIrAT, humera 211.
—
ealsevol trebull Per orar
DE

3 2,

srrin

Talé fon, 5027 A.

mentre no talgut
reina. Ilscrlut e a L.5 PCBLICITAT, 312.

-

JOVE

Assalt28.8ARCELONA
CORREU.1 ' 50 peSSetes

FARMÄC! A PAR ADELL.CCImte

CATAitria8

antiguos y recientes

lu fe Pantaller
CU.KADOS radtcalmor.ro rol' la

r

-ave procura PULMONES

Pl

Miles 1 miljons irrompibles

RefiniSTOSy

e /4i/t'ir:usescrrfsaez:oareacEiltCitotIti-,:::,
, ,e.›.

Piantlga
FARMACIA

5000

aval do
R. CALAR
uc
(soaaaor)

PASSEIG DE ORACIA, ISP

1

galt

1 una gallina, rato castellana. Osmio. so,
interlOr, Vallvarea.

COMPRES
n liebres de tales elasse9.

QU'AS DE MEMA,

Cremes de totes clanes en me•
taus e rendes. Raoldess en ela *acarrees Corta Catalanea, 043 (entre Prora I Hierbal. Tel. 7t6 S. P
••••••

FOINDA
MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA, e-VII:MIMA. 12

DIVERSES

rmitcrutecilnica,rlat

DR. !J. NADAL„n7A,e9Irea;

LLOGUERS

CASA RENE
COPIE S.aincinchlogridel C NI":;: ;V.
me al-ctO

proJs rack, fautlilar.
92, quart, tercera

ales

la Toleren

del Doctor
Rambla Pla nogueras,
núm. el, primera
(Met. Hospital 1 Et. Pul)

Venal,
sífilis, impotencia
Espeetsls tractaments pot
al guartment raphl da lea

VIES URINAR1ES. 0P:o"..PSZTia
ta Impotencia. Analtse de
VOL Ronda

Matriu, pell,
bufeta, próstata
Consulta: do 9 a le laaa
Económica per •

empleats 1 Obeell.

1551 A.

fano.

orate I

UnlversItat, 6. PolIclInIca.

U nica casa per
1.,
ba 1 barat. laptairia.

7-

erren-59

TRACIAMENT NO OPERATORI DE LES HERNIES

VIES URINÄRIES

MALALTIES SECRETI9.

tall..^:. :r 11 donara 15011 Nentla. 1709a
coults.M. Estriare. amb referencaCi.
•
Pocero li,xlrllill :e.

p., a de: :une,
HABITAcin
Aso gerrnans ola

resf a, 14, da 3 a 7. Preus cc:unan:es.

CLÍNICA

alele I tina gallina rae s,
VENDA d'u"
Pl3mouIC (t e], 1 d'un

netieta: • . ande coneixements de

Per.

TORRENT, DENTISTA UNE.

je.

5117t anys, Mute del sellel

.y /ATJANT

attstt- La DE otSita,

refredatsalOtes, Catarros deis brotolul..
per erúrars 1 rata. tila- sigo ti. n y guaA
elsen re . bralmen t anal PIEL IE IR GU,'
GOLAS CALAR. vollia, si [tren de :red
eme/eles, ale Centres d'Espedfies 1 11

Co
i nnesnrueeepldecel

111AGNETOS.
Carrer n'a y . llameen 63.

CompR ‘t, Artbau, nena. 17, Mula.

.

i¡

da. Borsa t6
do COA:
traetaeld, S. A. Panalge 121 Ii PU, s,
eritre501. Teleion .3424 A.

de dos pisen, cenolca i mofle.
CASA Hada. e: ten a da:131000. Creo
bartgibmg._11»:_Sagunt, 47.

comptAilliat 1 ineranograrla, amb bone.
jesilbt ca.a. Lserlui e a LA
YIBLICITAT. U. e. T.

meres paraules 1 a 010 per,
:: cada una d'excés
HIPOTEQUES.

VENDES

n•••••••nn•••••
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TO.r..1.:S, BRONQUITIS

1 C.,";

Crines econbmiones : Bateria de mina TFLIz E n N A(12
Lela íes de toles clame Leixinadorsti
I 1:7
1,70
Termo-Sifons
Toreadora : Assecadon
OF:C1NES i TALLERS: Censen de Cent, 135
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14'" 15"

ligue de luxe a orees baratisalms. Es p ardenym amb so.
la de goma, des de 8'50 pessetes

m VENDES

N.
.1)ii1;

lo •

E STROMBOTTIN

de Mallplero, una de les
obres mes significatives
de la moderna escota
guanyadora del Premi Universal Coolidge
(Estats Units).
Completaran el programa dues joies clässiques,
el quartet en "re menor".
de Mozart, i en "si bemol
mejor", de Beethoven.
Exclusivament per als socis.
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Conceda

olis i tota altra substäneia
greixosa
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REST a URANTS

.444114441444444444+Wee
ORQUESTRINA

pianista
Programes 1 abonathente, PM»
gattem de miel« de la thd‘
Musical Espanyols, 1 I 3, 0084
tal de 1'Angel

de Brusselles. Primera audie/6 del quartet

del • PROCRA3TA 'AJUMA,

br oma.

SOLA DE GOMA marca FORD, Box▪ igienicamb
h
calf, tall angles, doble p1antilla de cuiro

UNA: PESSETA - PER

del
QUAIRTET Z50UER ;

dramitlica

Bryant.

Es antiseptie i tren tota mena
de tints, grasses, vernissos,

,ildill
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rzlini,
Ftioll
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Avui, dimatis:. Gran exit
rIP
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tal 11 1 . ! 1
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Divendres, 29 Çe febrer.
Sete eoneert cure 1923-24.
Presentact6 a Barcelona

El millo, sale

M1LLOR SABO PER A LES MANS

isgemeggge,greg;IsgmgeErisscercrermirrsaisin
PI' , jpill!I lilel
11, J.
s 1 lk I likk ii.' . 'iiIllaihiiiiiill14','111:1;11i!I
1. i. .. ', li t
Id

II I; ;lo

Anificti Nisica aen

ri31282251UBB2211115•BRIORIR31•111111111111111111111BIBBIBIR 1112111181111•81311111/11111111111111111111111111113131BBI•RIN18311111151111B•BIBB21111111312182111BRIB7

de Propietaris S. A.
per
L'EXTRACCIO DE LATRINES
Es reban avisos
CENTRAL
Carrer de Sepúlveda, - 177
;tal., primera; telefon 3616 A.
SUCURSALS
Passeig de Sant Juan, 95, pal.
Te!efon 2037 G.
Cuello, 169. Telefen 3035 G.
Carretera de l'Hospitalet (di,
Telefon 529 H.
Francesc Giner, 56, tenda
(Grac:a).
Carretera do Sane, 135, priner, segona.

Arni, dimarts. Violstes im..
perlais, Meravelles de la neu,
Cursa de obstacles, Tao, tercer
!libre. — Dilluns, Ele filia de
nIngif

Telefon 1371 A.

:

1111111115182KIERZEBRRRERRNWSIBBBSIGNICIIII11111IA
aMSTOCIATIC

Teatres Triomf 1 Marina
1 Cinema Non

Cinema Princesa

Ame. dimart s . tarda I nit, grana
programes: la dIcrlida peellcula
La gran Idea; le formoSa comalia
justa texplaold; IV Illbre de Plnteressant film Tao; exiles de vio," lotos Imperial*, per Raquel Metier.

PILAR AL03150

C91E11
,11,111

•

I4C

El mIllor programa

Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohemia

RAMPER

diinceres, tarda,

Nil,

+044444444-*********1144.1
64•444444444igesere444.4-..,

itrabs
EYP3E CAMA A Co.

Aval, dimarls, 4 'libre de
Tao, Violetes imperial s, El telesoopl prodles, La Gran Ideal.

I

t

Els orae:onals saltadors
TH E

ORAR CIERRA DE MODA
~dato issult Tomas
tete NON
AMII, diman a . doler dla de l'exIt
cense preeedentc: La Illa dele valRalle peedett. eseenei de gran seriare-10, pericula °Amerada per tot
el meta. Exers: La rad do alero, g
per cl*orrre Arllss: Caalede *efe de 4
le Ismaelita, d, Molla broma. D . - g

ma. neme-eres. gran esdeverdment: •
El nee cm Sienten, superproducriel rt c gran espectaele, buce 1 rea: Ic ‘L Plome : lee, MIL Mosarts, la
manuns dala caletre, darrera er9Ic2) de Mary PIcktord.

Siler.s de la parcUot de bilis
tviii, dlmarts. nit, a 1.ss
¡lea. Inaugurao16 da la tse..
parada. Estrena il cl d:sbar,sr
cal:eo-trilgic, ea bes aA!tereile.
lee. de Josep
PERSECUTORIA
111A NIA

,

1••••••••n•n•n••••••••••••
f , arda Catalunya

Magnifics filme 1 les grans
estr011es de varietats.
As ni. dimarts, tarda. a dos
quarts de cine. Nii, a tes
den. Prejoeció d'interessants 1 notables pellteules. Exit dels celebres patinador.? equilibristes

campanyia ebM.Ma del tea(re Rey Alfonso, de Madrid.
Primer actor i director:

s

,

:E3ARCe...L(r.J.'s.

INJECCIONS PROLIFERANTS-OBTURADORES del Dr. ?tu
MESTRE. Guariment radical es pibes di» su r ettereneee
les habitusls ocupacions. Consulta de 8 a L Teléf» 1413 (1.
Cisris, 111, srai., 1,' lato:mama gratels

▪

UN NOU PRODUCTE
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Lle t

condensada

amb

Café marca "Ij1 Pagès"
Aquesta llet amb café ha estat preparäda amb llet riquíssima en grassa
i amb café' i sucre de superior qualitat. La durada d'aquest producte és
indefinida. Supleix amb avantatge el cafè amb llet preparat amb llet fresca
per la uniformitat de la preparació i hicondensació perfectíssima del café.

Cost normal de dos
litres de cafè amb llet
Llet (dos litres).
. .
• • • •
Cafè. .

.

S ucre

.

. . .

. . . .

Total: . . .

Un pot de llet condensada amb
cafè, marca "EL PA GES" per
a preparar dos litres, val. . • •
Benefici per al consumidor. • • • •

1660 pessetes
0635
0630

2 6 25

• . 1 6 70

11 I

911

OP

• • 0655

Majar economía, filtre major segurelat de puresa 1 qualitat
PATENTAT PER

S. A. INDUSTRIA LECHERA
Oficines: Placa de Catalun ya, 9 - Magatzems: Trafalgar , 64
Teléfon. 3927 A.
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